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3. Słuchacze studium oficerskiego, którzy otrzymali 
oceny niedostateczne z egzaminów z zagadnień taktyczno
-operacyjnych, profilaktyki pożarowej i techniki pożarniczej, 
składają egzaminy poprawkowe i komisyjne przed komisją 
egzaminacyjną· 

4. Słuchacze studium oficerskiego, którzy zdali egzamin 
oficerski, otrzymują dyplom ukoń.czenia tego studium. Dyplom 
stanowi podstawę do nadania pierwszego stopnia oficerskiego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Macierewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 9 kwietnia 1992 r. 

w sprawie zasad działania i trybu powoływania komisji pojednawczej. 

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Komisja pojednawcza przeprowadza postępowa
nie pojednawcze w razie nieosiągnięcia przez akademicką 
uczelnię medyczną i szpital, zwanych dalej "stronami po
stępowania", porozumienia w sprawie udostępnienia od
działu szpitala na potrzeby klinik tej uczelni. 

§ 2. 1. Wszczęcie postępowania pojednawczego na
stępuje na podstawie wniosku strony postępowania, zgło
szonego na piśmie do Ministra Zdrowia i Opieki Społecz
nej . 

2. Wniosek powinien określać żądanie i przytoczenie 
okoliczności faktycznych oraz wskazywać, jeżeli wnioskoda
wcą jest akademicka uczelnia medyczna, organ, który utwo
rzył szpital. 

§ 3. Dla przeprowadzenia postępowania pojednawcze
go Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje komisję 
pojednawczą w składzie: 

1) przedstawiciel Ministra - przewodniczący komisji poje
dnawczej, 

2) dwaj przedstawiciele akademickiej uczelni medycznej 
wyznaczeni przez rektora i dwaj przedstawiciele szpi
tala wyznaczeni przez dyrektora szpitala - jako człon
kowie. 

§ 4. 1. Przewodniczący komisji pojednawczej organi
zuje pracę komisji, a w szczególności wyznacza termin 
posiedzeń pojednawczych oraz sprawuje nadzór nad prawi
dłowością i sprawnością działania komisji. 

2. Posiedzenia komisji przewodniczący wyznacza 
w siedzibie szpitala, którego dotyczy postępowanie pojed
nawcze. 

§ 5. Komisja pojednawcza powinna dążyć do załat
wienia sprawy w drodze ugody w terminie 30 dni od dn ia 
złożenia wniosku . 

§ 6. Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisu
je się do protokołu posiedzenia pojednawczego. Ugodę 
podpisują strony, a protokół - przewodniczący i członkowie 
komisji pojednawczej. 

§ 7. 1. Jeżeli postępowanie przed komisją pojednaw
czą nie doprowadziło do ugody, sprawę rozstrzyga komisja 
przez wydanie orzeczenia . 

2. Orzeczenie komisji zapada większością głosów. 

3. Przy ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący podaje 
ustnie motywy orzeczenia. 

4. Na wniosek strony przewodniczący sporządza orze 
czenie wraz z uzasadnieniem na piśmie . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

M inister Zdrowia i Opieki Społecznej : M. Miśkiewicz 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 25 marca 1992 r. 

w sprawie wykładni art. 23 ust. 1. art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący: M. Tyczka - Prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sędz iowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. 
Dybowski, K. Działocha , H. Groszyk, W. Łączkowski, M. 
Łabor-Soroka, L. Łukaszuk, R. Orzechowski, A. Zoli (spra
wozdawca) 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 1992 r. 
w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 
470) wniosku Prokuratora Generalnego o ustalenie po- ' 
wszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 
28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad
cach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, 
poz. 175), a w szczególności o ustalenie, czy w świetle 


