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Załącznik do ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. (poz. 123) 

WYKAZ WOJ EWO DZTW, ICH NAZW ORAZ SIEDZIB WOJEWODOW 

Lp. Województwo Siedziba wojewody 1 2 3 
1 2 3 

24 łódzkie Łódź 

1 warszawskie miasto stołeczne 25 nowosądeckie Nowy Sącz 
Warszawa 26 olsztyńskie Olsztyn 

2 bialskopodlaskie Biała Podlaska 27 opolskie Opole 
3 białostockie Białystok 28 ostrołęck ie Ostrołęka 

4 bielskie Bielsko- Biała 29 pilskie Piła 

5 bydgoskie Bydgoszcz 
6 chełmskie Chełm 

30 piotrkowskie Piotrków Trybunalski 
31 płockie Płock 

7 ciechanowskie Ciechanów 32 poznańskie Poznań 

8 częstochowskie Częstochowa 

9 elbląskie Elbląg 

10 gdańskie Gdańsk 
11 gorzowskie Gorzów Wielkopolski 
12 jeleniogórskie Jelenia Góra 
13 kaliskie Kalisz 
14 katowickie Katowice 
15 kieleckie Kielce 
16 konińskie Konin 
17 koszalińskie Koszalin 
18 krakowskie Kraków 
19 krośnieńskie Krosno 
20 legnickie Legnica 

33 przemyskie Przemyśl 

34 radomskie Radom 
35 rzeszowskie Rzeszów 
36 siedleckie Siedlce 
37 sieradzkie Sieradz 
38 skierniewickie Skierniewice 
39 słupskie Słupsk 
40 suwalskie Suwałki 
41 szczecińskie Szczecin 
42 tarnobrzeskie Tarnobrzeg 
43 tarnowskie Tarnów 
44 toruńskie Toruń 

45 wałbrzyskie Wałbrzych 
46 włocławskie Włocławek 

21 leszczyńskie Leszno 47 wrocławskie Wrocław 
22 lubelskie Lublin 48 zamojskie Zamość 
23 łomżyńskie Łomża 49 zielonogórskie Zielona Góra 
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USTAWA 

z dnia 22 marca 1990 r. 

o pracownikach samorządowych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa status prawny pracowni
ków, zwanych dalej pracownikami samorządowymi, za
trudnionych w urzędach gminy, jej jednostkach po
mocniczych, związkach komunalnych, zwanych dalej 
związkami, biurach sejmików samorządowych i innych 
określonych w przepisach jednostkach administracyjnych 
gminy. 

Art. 2. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi 
w urzędach i jednostkach wymienionych wart. 1 są osoby 
zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: 

1) wyboru: 
a) wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich zastępcy, 

członkowie zarządu gminy-jeżeli statut gminy bądź 
związku tak stanowi, 

b) przewodniczący zarządu związku i jego członkowie 
- jeżeli statut związku tak stanowi, 

c) członkowie organów sejmiku terytorialnego -;- jeżeli 
regulamin tak stanowi, 

2) mianowania - osoby zajmujące kierownicze i inne 
stanowiska określone w statucie gminy bądź związku 
lub regulaminie sejmiku, 

3) powołania - sekretarz gminy i skarbnik gminy (główny 
księgowy budżetu), 

4) umowy o pracę - pozostali pracownicy. 

Rozdział 2 

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy 

Art. 3. 1. Pracownikiem samorządowym może być 
osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim, 
2) ma odpowiedni staż pracy i kwalifikacje, 
3) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

określonym stanowisku. 

2. Do pracowników s~morządQwych zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę nie stosuje się wymogów okreś 
lonych w ust. 1 pkt 1 i 3. 
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Art. 4. 1. Statut gminy lub związku bądź regulamin 
sejmiku samorządowego określa organ lub osoby właściwe 
do nawiązania w imieniu zakładu pracy stosunku pracy na 
podstawie wyboru, mianowania i powołania oraz rodzaj aktu 
i tryb jego wydan ia. 

2. Do treści aktu mianowania stosuje się odpowiedn io 
przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 
214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182), zwanej dalej 
"ustawą o pracownikach urzędów państwowych" . 

Art. 5. Przed podjęciem pracy pracownik zatrudniony 
na podstawie wyboru, mianowania lub powołania składa 
pisemne ślubowanie następującej treści : 

"Ślubuję uroczyśc i e, że na zajmowanym stanowisku będę 
służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porząd
ku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zada
nia." 

Art. 6: Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą 
w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie 
lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą być zatrud
nieni w urzędzie gminy lub innych jednostkach administ
racyjnych wymien ionych wart. 1, jeżeli powstałby między 
tymi osobami stosunek bezpośredniej podległośc i służbo
wej . 

Art. 7. 1. Pracownikowi samorządowemu mianowa
nemu można zlecić czasowe wykonywanie innej pracy niż 
określona w akcie mianowania, przenieść go czasowo do 
pracy w innej miejscowości , a w razie utraty przez pracow
nika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku - prze
nieść go na inne stanowisko. Przepis art. 10 ustawy o praco
wnikach urzędów państwowych stosuje się odpowiednio. 

2. Organ lub osobę uprawnioną do podjęcia czynności, 
o których mowa w ust. 1, określa statut gminy lub związku 
albo regulamin sejmiku samorządowego. 

Art. 8. W razie tymczasowego aresztowania pracow
nika samorządowego mianowanego, stosuje się odpowied
nio przepis art. 11 ustawy o pracown ikach urzędów pań
stwowych. 

Art. 9. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 
zawiesić w pełnieniu obowiązków pra'cowniczych na czas 
nie przekraczający trzech miesięcy pracown ika samorządo
wego mianowanego, jeżeli zostało wszczęte przeciwko nie
mu postępowan ie dyscypl inarne. 

2. W okresie zawieszenia pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących na 
podstawie stosunku pracy. 

Art. 10. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracowni
kiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze 
wypowiedzen ia w razie: 

1) ujemnej oceny kwalifikacyjnej, wydanej zgodnie z zasa
dami, o których mowa wart. 17, i potwierdzonej 
ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana 
wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, 

2) likwidacji lub reorganizacj i urzędu gminy lub innych 
jednostek, o których mowa wart. 1, połączonej ze 
zmniejszeniem stanu zatrudn ienia, 

3) niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowisku, 

4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do 
pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orze
czeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i za
trudnienia, jeżeli nie ma możliwośc i zatrudnienia praco
wnika na innym stanowisku, odpowiednim do jego 
stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo pracow
nik odmawia podjęcia takiej pracy, 

5) nabycia prawa do renty lub emerytury. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 kierownik urzędu 
gminy (jednostki, o której mowa wart. 1) powinien zapropono
wać pracownikowi samorządowemu mianowanemu podjęcie 
pracy na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwali
fikacjom, jeżeli takim stanowiskiem dysponuje. 

3. W przypadku ustania zatrudnienia z przyczyny, o któ
rej mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi samorządowemu 
mianowanemu przysługuje wynagrodzenie obliczone jak 
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania 
bez pracy, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

4. Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi 
samorządowemu mianowanemu wynosi trzy miesiące i koń
czy się ostatniego dnia miesiąca . 

5. Do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem sa
morządowym mianowanym w razie reorganizacji, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach określonych w ust. 
1 pkt 3 i 4 stosuje się przepis art. 38 Kodeksu pracy. 

Art. 11. Pracownik samorządowy mianowany może 
rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia . 

Art . 12. W okresie wypowiedzenia pracownik może 
być zwolniony z pełnienia obowiązków z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. 

Art. 13. Stosunek pracy z pracownikiem samorządo 
wym mianowanym może ulec rozwiązaniu w drodze porozu
mienia stron. 

Art. 14. 1. Właściwy organ lub osoba niezwłocznie 
rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracow
nikiem samorządowym mianowanym w razie: 

1) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw 
publicznych albo prawa wykonywania zawodu, 

2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalen ia 
z pracy w urzędzie, 

3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykony
wania pracy na zajmowanym stanowisku, 

4) utraty obywatelstwa polskiego. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samo
rządowym mianowanym może nastąpić w razie jego nieobe
cności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden 
rok, a także w razie usprawiedliwionej nieobecnośc i w pracy 
z innych przyczyn - po upływie okresów przewidzianych 
wart. 53 Kodeksu pracy. 

3. Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mia
nowanym wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie 
pracy oraz przepisach szczególnych. 

Rozdział 3 

Obowiązki i prawa pracOwnika samorządowego 

Art. 15. 1. Do obowiązków pracownika samorządo
wego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych 
gminy, z uwzględnieniem interesu państwa; interesu właś 
ciwej gminy i innych jednostek, o których mowa wart. 1, oraz 
indywidualnych interesów obywateli. 
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2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy 
w szczególności: 

1) przestrzeganie prawa, 

2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bez-
stronnie, 

3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz 
udostępnianie dokum~tów znajdujących się w posia
daniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w za
kresie przez prawo przewidzianym, 

5) zachowanie uprzejm~i i życzliwości w kontaktach ze 
zwierzchnikami, podw~nymi, współpracownikami 
oraz w kontaktach z obywatelami, 

6) zachowanie się z godnoicią w miejscu pracy i poza nim. 

Art. 16. 1. Do obowijlków pracownika samorządo
wego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń prze
łożonego . 

2. Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego 
polecenie przełożonll9o j~t nW.lgodne z prawem, pracownik 
ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie 
pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, 
zawiadamiając jednocze&nie wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) o zastrzeżeniach. 

3. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykony
wać poleceń, których wykonanie według jego przekonania 
stanowiłoby przest~pstwo lub groziłoby niepowetowanymi 
stratami. 

4. Sposób postępowanła skarbnika gminy (głównego 
księgowego budŻ&tu), ktąry odmówił kontrasygnaty, regulu
je ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 95) . 

Art. 17. 1. Pracownł!< samorządowy mianowany pod
lega okresowym ocenom klołltłillifikacyjnym. 

2. Zasady dokony~nl.iI oceny okrQŚla rada gminy, 
organ związku lub sejmiku ~orządowego, określony w sta
tucie albo regulaminie. 

Art. 18. Pracownik samorządowy nie może wykony
wać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego 
obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stron
niczość lub interesowność. 

Art. 19. Pracownik samorządowy jest obowiązany na 
żądanie kierownika urzędu lub kierownika jednostki, o której 
mowa wart. 1, złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. 

Art. 20. 1. Pracownikowi samorządowemu przysłu

guje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

2. Rada Minii,trów, w drodze rozporządzenia, określa 
zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracow
ników samorządowych. 

Art. 21. 1. Pracown~om samorządowym przysługuje 
dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz 
jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidz
ką lub emeryturę. Przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 oraz art. 28 
ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych stosu
je się odpowiednio. 

I 

2. Rada Ministrów, w drodze rGZporządzenia , określa 
warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach samorządu 
terytorialnego wlicza się okresy zatrudnienia w innych za
kładach pracy. 

Art. 22. Do świadczeń przysługujących pracownikowi 
samorządowemu w związku z podróżą służbową lub przenie
sieniem do pracy w innej miejscowości przepis art. 26 ustawy 
o pracownikach urzędów pań~twowych stosuje się odpo
wiednio. 

Art. 23. 1. Pracownikowi samorządowemu przysłu
gują świadczenia emerytalne i rentowe na zasadach okreś
lonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin. 

2. Pracownikowi samorządowemu mianowanemu przy
sługuje pełna emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześć
dziesiąt lat, a kobieta pięćdziesiąt pięć lat i ma wymagany okres 
zatrudnienia, w przypadkach określonych w przepisach: 

1) art. 10 ust. 1 pkt 2, jeżeli dotyczy wyłącznie reorganizacji 
uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie, 

2) art. 10 ust. 1 pkt 3, jeżeli urząd nie dysponuje stanowis
kiem, o którym mowa wart. 1 O ust. 2, 

3) art. 10 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem przypadków, gdy 
pracownik odmówi zatrudnienia na stanowisku, o któ
rym mowa w tym przepisie. 

Art. 24. 1. Regulaminy pracy w jednostkach, o któ
rych mowa wart. 1, określają porządek wewnętrzny i rozkład 
czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie 
spraw w dogodnym dla nich czasie. 

2. Czas pracy pracowników samorządowych nie może 
przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę. 

3. Do czasu pracy pracownika samorządowego mianowa
nego stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 
30 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pra
cowników samorządowych mianowanych 

Art. 25. W sprawach odpowiedzialności porządkowej 
i dyscyplinarnej pracowników samorządowych, w kwestiach 
nie uregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się od
powiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 3, art. 36 ust. 6 i art. 37 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 

Art. 26. 1. Karę porządkową upomnienia za przewi
nienie mniejszej wagi wymierza bezpośredni przełożony 

pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na 
piśmie. 

2. Pracownik samorządowy może w ciągu trzech dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub kierownika jedno
stki administracyjnej, o której mowa wart. 1, który decyduje 
o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu. 

Art. 27. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji. 

2. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z człon
ków wybranych przez radę gminy (zgromadzenie związku 
lub sejmiku samorządowego) spośród pracowników samo
rządowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na 
podstawie wyboru i umowy o pracę . 
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3. Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z człon
ków wybranych przez radę gminy (zgromadzenie związku 
lub sejmiku samorządowego) spośród radnych. 

4. Członków komisji dyscyplinarnych wybiera się na 
okres kadencji rady lub sejmiku samorządowego. 

Art. 28. W miarę potrzeby tworzy się komisje dyscyp
linarne, o których mowa wart. 27, dla pracowników kilku 
jednostek administracyjnych. 

Art. 29. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), kierownik jednostki administ
racyjnej. o której mowa wart. 1, spośród pracowników 
mianowanych wymienionych wart. 27 ust. 2. 

Art. 30. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
określa zasady powoływania składu komisji dyscyplinarnych 
i tryb postępowania przed komisjami, zasady wydawania 
i wykonywania ich orzeczeń oraz zasady wznowienia po
stępowania przed komisjami dyscyplinarnymi. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 31. 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniej
szej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
pracy. 

2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządo 
wych rozpoznają sądy pracy. 

Art. 32. Do pracowników samorządowych zatrudnio
nych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, określonych 
w przepisach o wynagrodzeniu, o których mowa wart. 20 ust. 
2, nie stosuje się przepisów art. 16 ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2. 

Art. 33. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracow
nicy zatrudnieni w dotychczasowych urzędach terenowych 
organów administracji państwowej stopnia podstawowego 
stają się pracownikami samorządowymi . Stosunki pracy 
z tymi pracownikami wygasają 31 grudnia 1990 r., jeżeli 
przed 1 października 1990 r. nie zostaną z nimi nawiązane 
nowe stosunki pracy na dalszy okres. Wcześniejsze roz
wiązanie stosunku pracy przez zakład pracy może nastąp ić za 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem w trybie przewidzianym 
wart. 41' Kodeksu pracy. 

2. Pracownikom samorządowym mianowanym, w przy
padkach określonych w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie 
przewidziane wart. 10 ust. 3 ustawy. Pozostałym pracownikom 
przysługują w tych przypadkach świadczenia przewidziane 
wart. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59) . 

3. Wszelkie świadczenia pieniężne powstałe z tytułu 
rozwiązania stosunków pracy, o których mowa w ust. 1, 
pokrywa Skarb Państwa za pośrednictwem urzędów woje
wódzkich, z wyjątkiem świadczeń wypłacanych z Funduszu 
Pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 
10, poz. 59). 

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie w terminie okreś 
lonym ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o samo
rządzie tery~orialnym . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 22 marca 1990 r. 

o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" . 

Art. 1. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Robotnicza 
Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch", zwana da
lej Spółdzielnią, przechodzi w stan likwidacji . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do spółek, spółdzie
lni osób prawnych oraz spółdzielni osób prawnych i fizycz
nych, które powstały w wyniku przekształcenia się Spółdzie
lni po dniu 31 sierpnia 1989 r., jeżeli spółki te lub spółdzielnie 
przejęły w całości lub w części majątek Spółdzielni. 

3. Do likwidacji Spółdzielni i spółdzielni, o których mowa 
w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 
210, z· 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 
3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33 oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37 i Nr 14, 
poz. 87), a do likwidacj i spółek, o których mowa w ust. 2, 
przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 
502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, 
z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. 
Nr 41, poz. 326 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 98) -w zakresie nie 
uregulowanym odmiennie przepisami niniejszej ustawy. 

Art. 2. Z dniem powołania komisji likwidacyjnej ulega
ją rozwiązaniu statutowe organy Spółdzielni oraz wygasają 
udzielone przez nie pełnomocnictwa . 

Art. 3. 1. Obowiązki i zadania likwidatora powierza 
się komisji likwidacyjnej powołanej niezwłoczn i e po wejściu 
w życie ustawy przez Prezesa Rady Ministrów, zwanej dalej 
"komisją"· 

2. Przewodniczącego komisji wyznacza Prezes Rady 
Ministrów. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu komisji jest 
upoważniony jej przewodniczący wraz z jednym z jej członków. 

4. Komisja w okresie postępowania likwidacyjnego wy
konuje uprawnienia i obowiązki organów statutowych Spół
dzielni . 

Art. 4. 1. Komisja, niezależnie od obowiązku sporządze
nia planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowią
zań, sporządza plan zagospodarowania majątku Spółdzielni, 
w tym zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organiza
cyjnych lub ich części. Plan ten zatwierdza Rada Ministrów. 




