
DZIENNIK USTAW 
POLSKI RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

arszawa, dnia 16 grudnia 1982 r. Nr-39 
Ta ESC: 
Poz.: 

MINISTROWI 

256 - z dnia 8 listopada 1982 r. w 
stwowych na pracowników 

prawie rozciągnięci~ przepl~ów ustawy o pracownikach u~zęd6w paA
ekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademll Nauk 

257 - z dnia 8 listopada 1982 ro' sprawie określema stanowisk urzędniczych ora:l: zasad nawiązywanit 
stosunku pracy na podstawie mianowania z urzędnikami państwowymi 

258 - z dma 8 listopada 1982r. 
ników państwowych 

sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzęd-

259 .,.. z dnia 8 listopada 1982 r. sprawie zasad wynagradza~ia pracowników urzędów państwowych 

260 - z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zJlsad. składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych. 

261 

trybu powoływania rz.ecznik · w dyscypliuarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami 
dyscyplinarnymi w urzędach państwowych 

z dnia S listopada 1982 r. sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych :& la-
dami ptacowniczyn:ti . 

262 - z dma 8 listopada 1982 r. w prawie szczegółowych 'lasad nada~ania odznaki honorowej "Zasłużony ' 
Pracownik Państwowy". trfbu przedstawiania wniosków o nadanie odżnaki. ustalenia wzoru 
odznaki oraz trybu jej wręcz nia I sposobu noszenia . ' . . . . . . . . . • 

263 - z dnia 15 listopada 1982 r. sprawie ' zasad amortyzacji niektórych środków trwałych oraz wartości 

264 -

265-

266 -

niematerialnych i prawnych 1983 r.. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

Ministra Spraw Wewn'ętrzn h z dnia 25 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustalania prawa do zaopat zenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz Ich ro
dzin i w sprawie wypłaty wiadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia 
Ministra Handlu ' wewnętrZłgo I Usług z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadze nia zaka u obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego . . . . 
Ministra Zdrowia i Opieki polecznej z dnia 1 grudnia 1962 r. w sprawie bezpłatnego zaopatry
wania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe I testy diagnostyczne . . . . . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 8 listopada 1982 r. 

661 

661 

670 
671 

681 

, 681 

687 

88' 
681 

688 

w sprawie rozciąqnięcia przepisów us awy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników ' SekrełaJfat. 
tdministraCyjnego Polskiej Akademi1 Nauk. 

, Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawyl z dnia 16 września stosuje się w całości do pracowników SekretariatlI Admiot 
1982 r. o pracownikach urzędów aństwowych (Dz. U. nistracyjnego Polskiej AkademU Nauk. 
Nr 31. poz. 214) zarządza się, co nastę uje: 

§ l. Przepisy ustawy z dnia 16 wr eśnia 1982 r. o pra
cownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31. poz. 214) 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 1: dniem l ItyCWol 
1983 r. ' , , 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelslq 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 listopada 1982 r. 

w sprawie okrE'ś!enia stanowisk Url. dniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikamI państwowymi !lto'lllnku 
pra(;y na podstawie, mianowania. 

Na podslclwle -art. 2 pkt I i art. 4 st. 3 uStdwy Z dnia 
16 w[ześ.oia J'9H2 r. o pracownikach ur ędów państwowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co następuje: 

§ l. Urzędnikami panstwowymi s 

l) prezydenci miast stopnia podsta 
miast. naczelnicy dzielnic. 
i gmin) oraz ich zastępcy. 

owego. naczelnicy 
lnicy gmin (miast , 

2) pracownicy zatrudnieni na stan wiskach wyml.e nio
nych w § 2-4. 

3) pracownicy adininistracy jni sądów, biur nolarialn ych. 
Państwowego Arbit'rażu Gospodarczego. kom~rnicy 
i kuratorzy zawodowi. , 
§ 2. Stosunek pracy na podstawie mianowania na- _ 

wiązuje się z urzędnikdmi państwowymi , zatrudnionymi n4 
następujących stanowiskach w urzęda~h naczelnych i ce n· 
tralnycb organów administracji państwowej: 

l) kierownika oraz zastę pc y kierownika ' urzęd u podle
gjego naczeln em u lub centralnemu organowi admi.. 
nistracji pails twoweJ. 



.. 
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2) dyrektora 'departamentu (biura, gabinetu, zespołu, 

działu), . . 
3) doradcy Prezesa Rady Ministrów, doradcy wicepre-. 

zesa Rady Ministrów, 
4) wicedyrektora departamentu (biura, gabinetu, zespo-

łu, działu), 

5) doradcy ministra (kierownika urzędu), 
6) radcy pra wnego i starszego radcy prawnego, 
7) głównego specjalisty, 
8) naczelnika wydziału. 

9) głównego księgowego, 

10) przewodniczącego . oraz zastępcy przewodniczącego 
odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych w 
Wyższym Urzędzie Górniczym, 

. 11) specjalisty i starszego specjalisty, 
12) kierownika hali maszyn, kierownika kancelarii i kie

rownika archiwum. 
13) radcy (inspektora) i starszego radcy (starszego inspek

tora). 
14) sękretarzy osób zajmujących kierownicze stanowiska ' 

w\.administracji państwowej, 
15) księ.gowego i starszego księgowego, 
16) kasjera. 
17) referenta I starszego referenta, 

18) maszynistki i starszej maszynistki. 

§ 3. Stosunek pracy . na podstawie mianowania na
wiązuje się z urzędnikami państwowymi zatrudniońymi na 
następujących stanowiskach w urzędach terenowych orga
nów administracji państwowej: 

1) wiceprezydenta mi aś ta stopnia podstawowego, 
2) zastępcy ' naczelnika miasta, dzielnicy, gminy oraz 

miasta i gl!liny. 
3) dyrektora. kierownika wydziału (komórki równorzęd

nej), 
4) zastępcy dyrektora, kierownika wydziału . (komórki 

równorzędnej), 

5) kuratora oświ!ity i wychowania, 
6) zastępcy kuratora oświaty i wychowania; 
7) radcy prawnego i starszego . radcy prawnego, 
8) inspektora oświaty i wychowania, 
95 zastępcy inspektora oświaty i wychowania, 

10) kierownika oddziału, referatu, ekspozyłlury, 
11) głównego księgowego województwa, miasta i gminy, 
12) wojewódzkiego i miejskiego konserwatora przyrody. 
13) wojewódzkiego i .iejskiege kOllserwatora za8ytków, 
14) . wojew6dzkiege I .Iejsklego lekarza . weterynClrii, 
15)necznika ,rMowego, 
16) ilaspektora -Wejewe4ztiege fIIllejekle,e), 
11) wizyta tera I sta..... wizyta tera, 
18) sekre...... w.u _asta, .... y oraz młasta i gminy, 
1.9) kierow1lłka ~-eJ słuMIy rolnej, 
20) geodety, 
21) głów.e., geO~a wojewódzkiego, 
22) dyrektora, zastępcy dyrektora, instruktora ośrodka 

doslwnałe»ia aa.&r, 
23) radcy kolegium do spraw wykroczeń, 

./ 

\ 

24) przewodniczącego podatkowej komisji odwoławczej, 
starszego rewid~nta, komornika skarbowego, 

25) rzecznika patentowego, 
26) księgowego i starszego księgowego, 
27) referenta i starszego referenta. . 
28) maszynistki i starszej maszynistki. 

§ 4. 1. Stosunek praćy na podstawie mianowania na
wiązuje się z urzędnikami zatrudnionymi w urzędach orga
nów administracji państwowej 'innych niż . określone w 
§ 2 i 3. jeżeli ze względu na szczególną struktur~ orga
nizacyjną urzędów obowiązuJe w nich inna nomenkla
tura stanowisk. oraz urzędnikami zatrudnionymi na sta
nowiskach równorzędnych ze stanowiskami' wymieniony
mi w § 2 i 3 . 

2. Wykazy stanowisk równorzędnych określają wła

ściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy. Płac 
i Spraw Socjalnych. 

§ 5. Stosunek pracy na podstawie mianowania na
wiązuje się z urzędnikami państwowymi zatrudnioiiymi 
na nast~pujących stanowiskach w · sądach wojewódzkich, 
okręgowych sądach pracy i ~be'lpieczeń społecznych. są

dach rejonowych oraz biurach notarialnych: . 
1) kierownika oddziału lub jego zastępcy (równorzęd-

nego) • . 
2) kierownika sekretariatu. sekcji, 
3) kuratora zawodowego, 
4) komornika sądowego, I 
5) rewidenta, \ 
6) inspektora l starszego inspektora, 
7) radcy i starszego radcy" 
8) sekretarza sądowego. 
9) referendarza sądowego, . 

10) księgowego i starszego księgowego, 
11) kasjera. 
12) referenta i starszego referenta, 
13) _ maszynistki i starszej maszynistki. 

§ 6. Stosunek : pracy na podstawie mianowania na
wiązuje $ię z urzędnikami państwowymI na następujących 
stanowiskach w okręgowych komisjach arbitrażowych: 

1) naczelnika wydziału administra9yjno-budżetowego, . 
2) głównego księgowego, 

3:) . radcy i starszego radcy, 
4)' sekretarza, 
5) ksiwowego i starszegG księgowego, 
6) referenta i starszego referelJ.ta, ' 
1) lJla5zymstki 1 SWS::le j aaszy_isWti. 

§ 1. W UGlaSadniOllycll wypłuMt .... l! na słanowisku sa-
. m"ziebly. a9lisa aakwdlrlt wzęda-~a aa pOłłstawie 
umowy o p1'Hę. w szcze!P6laeści jeżeH Jlrac:owDik wys~pi 
z takim wnioskiem. a także w razie zatrudnienia w nie
pełnym wymiarze czasu priMy. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1983 r. 

Prezes Rady Ministrów: gen. ' armii W.Jaruzelskl 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnił,! 8 listopada 1982 r .. 

w sprawie aplikacji aclmłnłstracyjnej oraz ocen kwalUlkacyjnycb urzędnlkó~ pa6stwowycb. \ 

Na podstaWie art. "1 ust. fi I art. ' 20 ust. 4 ustawy 
J dnia 16 wlześnia 1982 r. o pracownikach uizędów pań-

stwowych' lDz. U. Nr 31, poz. 214) ,zarządza się, co 11-4-

stępuje: 




