
J 

Monitor Polski Nr 1 • ~ , Poz. 1 i2 
------------------------------~----------------~--~~~ 

3. W razie riiewskazania członków kolegium przez 
atronę wiodącą spór ze związkiem zawodowym lub orga
nizacj~ rolników, prezes sądu zawiadamia o tym jedn05tkę 
nadnędną oraz zakreśla dod'atkowy termin do wykonania 
tej czynności. Po bezskutecznym uplywie dodatkowego 
terminu prezes sądu wyda orzec,zenie stwierdzające, iż do 
rOllpoznaniasporu nie doszł!l z przyczyn 'zależnych od tej 
strony, co jest równoznaczne z wyczerpaniem trybu po
atępewania przed kolegium arbitrażu społecznego. 

ł 6. Prezes sądu po stwierdzeniu, że spór nadaje się 
d,o rozpoznania przez kolegium, wyznacza bezzwłocznie 
pr,zewodniczącego kolegium i termin pośiedzenia. 

ł 1. 1. Przewodniczący kolegiurit zawiadamia strony 
I ich przedstawicieli oraz wyznaczonych członków kole
gium o terminie i miejscu posiedzenia. 

2. Wezwanie i zawiadomienie doręcza się w sposób 
najbardziej ' celow.ydla przyspieszenia załatwienia sporu. 

ł 8. 1. Posiedzenie kolegium wyznacz. się w bu
dynku sądu, chyba że szczególne względy przemawiają 
za wyznaczeniem, posiedzenia w innym miejscu; 

2. Posiedzenia kolegium są jawne. Kolegium może 
postanowić rozpatrżenie sporu przy drzwiach zamkniętych, 
jeżeli Jest to niezbędne do zachowania tajemnicy pań

stwowej, gospodarczej lub służbowej. 
3. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół. 

Protokolanta wyznacza prezes sądu. 

§ 9. I. Przewodniczący kolegium, może przed posie
dzeniem wezwać strony do złożenia wyjaśnień i doku
mentów niezbędnych do , rozstrzygnięcia sporu bądź też 

, przedstawienia ich na posiedzeniu. " 
2. ' Kolegium może przeprowa(izić przewidziane w po

stępowaniu sądowym dowody, jeżeli okaż. się to nie
zbędne do rozstrzygnięcia sporu. 

§ 10. Po otwarciu posied,zenia przez przewodniczącego 
strony przedstawiają swoje stanowiska. Kolegium skłania 
strony do zawarcia porozumienia. Treść porozumienia za
wartego przed kolegium powinna być zamieszczona w 
p rOtokole posiedzenia i stwierdzona podpisami stron. 

§ 11. 1. Jeżeli nie doszło do porozumieqia, prze
wodniczący kolegium zamyka posiedzenie, gdy kolegium 
uzna spra wę za dostatecznie wyjaśnioną. 

, , , 2. Pp zamknięciu posiedzenia kolegium odbywa na
; raoę, po ląqi-ę j wydaje gr,zęcz,ęnie. Narada jest niejawna. 

W pomieszczeniu, w którym odbywa. się _narada, pozostają 
jedynie członkowie kolegium. a w razie potrzeby ' także 
prptokQlant. 
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, § {2.. I." f(olegium ,;QZstrzyg,a spór kierując się prze-
pisami prawa zasadami , współżycia społecznego, biorąc 
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także pod uwagę uzasadnione interesy stron oraz intere. 
Paostwa. 

2. Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. , 
Członek kolegium nie może wstrzymać się od głOSUj może 
jednak - jeżefi przy głosowaniu nie zgodził się z więk
szością - przy podpisywaniu orzeczenia zgłosić , zd~ni. 
odrębne. 

3. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie kole
gium. 

4. Orzeczenie kolegium powinno zawierać: 
l) nazwę kolegium, 
2) skład Kolegium, 
'3) datę wydania ,orzeczenia, 
4) określenie stron, 
5) wskazanie przedmiotu s-poru, 
6) rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie, 
7) stwierdzenie, czy orzeczenie wiąże strony, 
8) podpisy członków kolegium. 

ł 13, l. Orzeczenie kolegium ogłasza, przewodniczący 
I podaje motywy rózstrzygnięcia. 

2. Orzeczełlie kolegiuin wraz z· uzasadnieniem doręcza 
się stronom l: ur~du, nie póżniej niż w ciągu 7 dni od 
wydania orzeczenia. 

f 14. Każda ze str'0I! Jponosi koszty postępowania 
związane ze swym udziałem w sprawie, w tym wynagro
dzenie i zwrot wydatków poniesionych przez wskazanych. 
członków kolegium w związku z wykonywaniem czyn
ności, obliczonych według zasad przewidzianych w usta
wie o ławnikach ludowych. 

f 15. 1. Zarządzenia i orzeczenia kończące postępo
wanie uzasadnia się z urzędu i doręcza stronom. 

2. , W sprawach. nie unormowanych uchwałą , stosuje 
się odpowiednio ' przepiśy Kodeksu postępowania cywil-
nego~ 

, ' 

§ 16. Strony mogą aż do chwili rozpoczęciaposie

dzenia ust_alić inny tryb postępowania, który powinien być 
'stosowany w toku rozpoznania sprawy. 

§ 17. Do rejestracji wniosków wszczynających postę
powanie oraz do prowadzenia akt i ' innych ,ksiąg po
mocniczych , stosuje się odp'owiednio obowiązujące w są
dach przepis:y o biurowości. Biurowość prowadzi sekre- ' 
tariat prezesa sądu. 

§ 18, Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia l stycznia 1983 r. 

Przewodniczący Rady Panstwa: H. 'JabJoński 

UCH W AtA RADY PAŃSTWA 
. \ '~"" • 

, z dnia ' 30 grudnia 1982 r. 

w sprawie określenia niek~ó!ycb , praw I obowiązków , pracowników 'administracyjnych ProkUJ'atury Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

, , 

", Na ,podstawIe art. 48, ust. ' 1 pkt :2 i uSt. 2 ustawy 
' :i dn.hi "'16 wrześnIa . 198'i '/' " b pracownikach urzęd'ów pań
'itwowYch(tk ' iJ: Nr 31 ;' poz. 214) ' Rąda' Państwa uchwala, 
~o następuje: "'"'' ; '" j, 

§ l. Uriędqikami państwowymi są pracownicy admI
nistracyjni powszechnych jednostek- organiza.cyjnych Pro-
kuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe!. ' 
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§ 2. Stosunek pracy na podstawie mianowania na
wiązuje' się z osobami nie będącymi prokuratorami, które 
mają być zatrudnione na następujących stanowiskach w 
powszechnych jednostkach organizacyjnychProkuratu
ry Polskie) Rzeczypospolitej Ludowej: 

1) dyrektora departamentu (gabinetu), 
2) wicedyrektora departamentu (gabinetu), doradcy Pro

kuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, głównegt> specjalisty poza departamentem (ga
binetem), 

3) . naczelnika samodzieinego wydziału, głównego specja
listy w departamencie (gabinecie), głównego księgo

wego, ~ 
4) naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika . wydziału, 
5) referendarza, specjalisty, starszego specjalisty, 
6) radcy, inspektora, starszego radcy, starszego inspek-

tora, , 

7) statystyka, starszego statystyka, ' 
8) ks'ięgowego, sta rszego księgowego, kasjera, 
9) sekretarza: Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczy

p ospolitej Ludowej. zastępcy Prokuratora Generalne
go Polskiej Rzeczypospolitej ,Ludowej. dyrektora · de
partamentu (gabinetu). prokuratora wojewódzkiego . 

10) ., kierownika kancelarii głównej. kierownika, sękretaoó 

rialu, kierow,nikćl biblioteki, kierownika arc,hiwum, 
kierownika kancelarii tajnej. ,kierownika hali lPa~zyn~ 

H) referenta. $tarszego referenta, 
12) sektetarza; ' stazszego sekretarza, 
13) maszynistki. maszynistki poza halą maszyin, starszej 

maszy,nistki, starszej maszynistki poza halą ~aszyn. 

§ 3. Aplikacji administracyjnej w po~szechnych jed
". nost~ach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej podlegają pracownicy zatrudnieni na sta-
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nawiskach określonych w załączniku do nin iejszej uchwa
ły. 

§ 4. 1. Komisje dyscyplinarne I instancji w proku
raturach wojewódzkich powołują prokuratorzy woje wódz
cy dla okręgu swego działania. a komisję dyscypl in .l i m\ 
I instancji dla ' pracowników w Prokuraturze Generalnej
ProkuratQr Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Komisję dyscyplinarną II instancji (odwoławczą) 

powołuje Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospol itej 
Ludowej. . . 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje ' się odpowiednio przy 
powoływaniu rzeczników dyscyplina,rnych. 

")1 § 5. T. W zakresie nie ' unormowanym mmeJszą 
uchwałą do pracowników administracyjnych Proku-ra tury 
Polskiej Rz.eczYpospolitej Ludowej stosuje się odpowied
nio przepisy wydanepr-zez Radę ,Ministrów na ' podsta wie ' 
art. 2 pkt 1. art. 4 ust. 3. art. 7 ust. 6, art. 20 ust. 4, art. 21 
ust. 3. art. 2.2 usL 2. ,art. 24 ust. 2, art. 26 ' ust. 2,art. 36 
ust. 7 i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 16 września. !!:)'82 r. 

, o pracowąikach urzędów państwowych (Dz.' tJ. Ńr '31, pOz. 
214). . .. • 

2. bo czasu odrębnego uregulow1mia §(os~l ję,' ''::~ iq 
przejściowo dotych,czasowe przepisy Q wynąg. tpdz.e*iu 
pracownilc6w administracyjnych i obsługi . Prokuratury 
Polskiej Rzeczypospolitęj Lud.owej. ze zmiana~. ,.~y~i~a
jącymi z przepisów §3-12 rozporządzenia Rady )('li'ni
strów z ' dnia 8 listopada 1982 ' r. w sprawie zasad ' wy na
gradzania pracowników urzędów 'państwowych (IDz. U.Nr 
'39, poz. 259). . (\ ~·1. 

§ 6. Uchwała wchodzi -w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 stycznia 19ą3 r. :F. .' i, 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jab/ol/skI 

'-

Załącznik do uchwały Rady Pań stwa 
z dnia 30 grudnia 1982 r. (poz. 2). 
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WYKAZ STANOWISK W POWSZECHNYCH JEDNOgTKACHORGANIZACYJNYCH PROKURATURY POLSKIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, DO KTORYCH OBJĘCIA WYMAGANA JEST APLIKACJA ' ADMINISTRACY JNA 

1. W Prokuraturze Generalneji 

- starszy . specjalista, specjalista, 

- starszy radca, starszy inspektor, 

- radca. inspektor, starszy statyst~ 

- starszy referent, statystyk, refereni, 

- kierownik sekretariatu, starszy sekretarz, sekretar~ . 

- sfarszy k~ięgowy, księgowy, 

- sekretarz: Prokuratora Generalnego Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, zastępcy Prokuratorzr Gen~ 
ralnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dyrek" 
tQf& dE!partamentu (gabinetu>.. 

2. W prokuraturach wojewódzkich i rejonowych: · 
. - naczelnik i zastępca naczelnika wydziału, 
- kierownik sekretariatu, 
~ referendarz, starszy inspektor, 
- inspektor, 
- starszy sekretarz, starszy referent, 
- sekretarz, relerent. 
- starszy księgowy. księgowy, 
- sekr.etan prokuratora wojewódzkiego. 
Obowiązkiem odbycia , ap{ik~~ji objęte są 

nowiska równorzędne , w razie uzupełnienia 
stanowisk administracyjnych. 

również sta
~imi taheli' 
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