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ZARZJ\DZENIE Nr 21 PREZESA RADY MINISTROW 

• dnia 25 listopada 1982 r. 

w IIprawle okreAh~nla w urz~dacb pailll.wowycb IItClPowisk. ktorych zajmowanle wytilcza prawo ., zrzeszanlasl. 
w zwiilzkacb zawodowycb, 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 wrzesnia 1982 r.' 0 pracownikach urzEjd6w panstwo
wych (Dz. U. Nr 31. poz. 214) zarzqdza siEl.co nast~puje: 

§ 1. 'Za praeQwnik6w zatrudnionyeh na wysokieh sta
nowiskach zwiCjzanyeh z tworzeniem poJityki uwaza si~: 

lJ pI ezydentow miast stopnia . podstawowego, naczelni
kow miast. - naczelnikow dzielnic, naczelnik6w gmin 
(miast igmin) oraz ich zdstElPc6w. 

2) dyrektorow I zast~pe6w dyrektor6w departament6w 
(r6wnorz~dnych kom6rek organizaeyjnyeh) w urzEj
dach naczelnych i centralnych organow administracji 
panst w owe j. 

3) doradcow os6b zajmujCjcyeh kierownieze stanowiskll 
w administraeji panstwowej, 

4)naczelnik6w wydzial6w (rownorzEldnych komorek 
organizacyjnyeh) w urz~dach naczelnyeh I eentrtll
nyeh organ6w administracji pairstwowej, 

5) gl6wnych specjalistow, starszyeh radeow prawn¥eh, 
tade6w prawn yeh. starszych specjalist6w, specjali~ 
It6'w oraz 'starszych radc6w i radc6w w urzEldach na
czelnyeh i centralnych orgimow administracji pan
stwowej. 

ti} dyrektor6w i zast~pc6w dyrektorow wydzia16w (row
noru,tlnych kom6rek organizacy jnych) w urzEldach 
terenow yeh organ6w administracji panstwowej, ' w 
tym kurator6w oswiaty i wychowania. inspektor6w 
oswiaty i wychowania oraz ieh zast~pe6w, 

1) radeow prawnyeh i inspektorow zatrudnionych w. 
urz(,dach tereI10wyeh organ6w administracji P1111stwo
wej oraz pracownik6w upowaznionyeh do wydawania 
decyzji wimieniu terenowego organu administracji 
panstwowej. 

B) przewodniczijcych podatkowych komisji odwolaw
czych. 

9) dyrektorow i zdst~pe6w 'dyrektor6w okr~gowych 

urzf;d6w cen Olaz okrf;gowyeh inspektor6w cen w 
tych llrz~dach. 

10) dyrektor6w 
skich. 

i zast~pc6wdyrektor6w lHZe,d6w mor-
I ' 

II) dyrektorow i zash;pc6w dYlektor6w okr~gowych za
. rzqd6w dochod6w pailslwd i kontroli finansowej. 

12} dyrektor6w i , zast~pe6w dyrektor6w urzc::d6w celnyeh 
oraz gl6wnych inspektor6w urz<'ld6w ' celnych, 

§ 2, lp. pracownik6w zalrudnionych pa wysokich sta
nowiskach zw iijza nych z funkcjami kierowniczymi uwa
Zd sift: 

IJ gl6wnych kSit)gowych w urz~dach ni}czelnych. cen: 
tralnyeh i terenowydi organ6w administracji pan-, 
stwowej, 

. 2) kierownikow urz~d6w stanucy'wilnego. 

3) sekretarzy urzf;d6w , miasta,gminy oraz miasta 
i gminy, 

4) dyrektor6w I zastf;pe6w dyrektor6w osrodk6w do
skonalenia kadr, 

5} kierownik6w oddzidlow (r6wnorzEldnyeh komorek 
organizacyjnych) w urzEldach terenowych organ6w 
l¥iministraeji paristwowej. 

6) kierownik6w izastElPc6w kierownik6w rejonowyeh. 
dozor6w teehnieznych, . 

;) kierownikow i zastElpc6wkierownik6w specjal~stycz
nych opganow dozoru leehnicznego. 

8) dyrektor6w i zastc::pc6w dyrektorow okrElgowych 
urzEld6w gorniczych. 

9) dyrektor6w i zastElPc6w dyrektor6w urzEld6w g6rni"" 
czych 0 wlasciwosci szczeg61nej. 

10) pr:iewodniczqcych i zastElpe6w p.rzewodniczqcych ko
mlsji do spraw 8zk6d gorniczych. 

II) wojew6dzkich, terenowych i portowyeh inspektor6w 
sanitarnyeh, 

12) wojew6dzkieh inspektor6w Pallstwowej Inspekcji 
Handlowej oraz ieh zast~pc6w, 

13} dyrektor6w i zastc::pc6w dyrektorow wojew6dzkich 
UTz~d6w statystyeznych. 

14) ;l.dyrektor6w i zastc::pe6w dyrektorow okrElgowych de
legatur Pailstwowej Inspekcji Sk,upu. i Przetw6rstwa 
Artykul6w Rolnyeh, 

15) dyrektorow i zastc::pc6w dyrektorow terenowych urzf;-
dow miar i jakosci. -' 

16) dyrektor6w i zaste,pe6w dyrektor6w urze,dow probier
czych, 

17} prezes6w wiceprezes6w sqdow powszechn yeh 
i okr~gowyeh sqd6w pracy i ubezpieezen spolecz
nych. prezesow okr~gowyeh komisji arbit!"uzuwych 
oraz kierownikow biur notarialnyeh. 

§ 3.L Przepisy § t i 2 stosuje siE} odpow.iednio do 
u r zftdnik6w zatnJdnionych w urzftdach organ6w admini
stracji panstwowej innyeh niz okreslone w § 1 i 2. zajmu
jCjcyeh stanowiska rownorz~dne. 

2, Wykazy stanowisk rovJDorzftdnych okreslajq kie
rownicy tych urz~d6w, 

§ 4. Zarz\.ldzenie wchodzi w zycie 'z dniem 1 stycznia 
1983 r. 

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W. JaruzeJskJ 
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