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UCHWAŁA RADY PANSTW A 

z dnia 22 lutego 1962 r. 

w sprawie powolania Kolegium w Generalnej Prokuraturze. 

§ 1. VI Generalnej Prokuraturze powołuje 
d ziałające pod przewodnictwem Prokuratora 
Polski e j Rzeczypospolitej Ludowe j. 

się Kolegium, 
Generalnego 

3) projekty ważniejszych aktów normatywnych. a także za
rząd zeń. instrukcji oraz pism okólnych Generalnej Pro
kuratury, 

§ 2. W skład Kolegium wchodzą: 

l) zastępcy Prokuratora , Generalnego Polskiej Rieczypospo
litej Lud owej, 

2) c7. ł onkowie. powoływani przez Przewodniczącego Rady 
Państwa na wniosek Prokuratora Generalnego Polskiej 
Rzeczypospolite j Ludowej spośród pracowników, zajmu
j ących kierownicze stanowiska w Prokuraturze Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

j 

§ 3. 1. . Kolegium jest organem doradczym Prokuratora 
Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. powołanym 
do wyrażania opinii w węzłowych zagadnieniach zwią zanych 

z d zIałalno ści ą Prokuratury. 

2. W szc zególności Kolegium rozpatruje:' "",+f!r ' 

l) podstawowe kierunki działania Prokuratury, 
, 2) stan realizowania zadań Prokuratury przez departamen

ty i b iura Generalnej Prokuratury oraz przez prokuratu
ry terenowe. a także zagadnienia sytuacji kadrowej 
i szkolen ia kadr, . 

4) projekty preliminarza budżetowego Prokuratury Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

5) założenia i proj ekty sprawozdań rocznych składanych 

Radzie Państwa. 
6) inne zagadnienia. jakie Prokurator Generalny Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej uzna za celowe wnieść na po
siedzenie Kolegium. 

§ 4. O powzięciu decyzji wbrew opinii Koleg ium Proku
rator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zawiada
mia Przewodniczącego Rady Państwa. 

§ 5. Członek Kolegium może zgłosić Przewodnicząc.emu 

Rady Państwa swoje zastrzeże nia co do decyzji Prokuratora 
Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. opartej na 
opinii Kolegium. wydanej wbrew j8g0 stanowisku. . 

§ 6. Kolegium .d z iała na podstawie regulaminu. wydane
go przez Prokuratora Generalnego Polskiej Rzec zypospolite j 
Ludowej po wysłuchaniu opinii K3legium. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogł0 5ze nia. 

Przewodnic7ący Rady Państwa: A. ZlIwadzl\i 
Sekretarz Rady Pańslwa: J. UowdeckI 
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