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::: podmiotów gospodarczych, w których Poczta Polska
. posiada udziały lub akcje.

stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych,
o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Dyrektor Generalny może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od przeprowadzania konkursu.
Dyrektor

2. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania konkursu, zasady kwalifikowania kandydatów do kolej::- !1y.t:?h etapów oraz kryteria oceny przydatności kandydatów określa regulamin konkursu, sporządzony przez
I<:omisję konkursową i zatwierdzony przez Dyrektora
Generalnego.
. .

3. W razie braku kandydatów bądź stwierdzenia
.. przez komisję konkursową, że kandydaci nie spełniają
•wymogów regulaminu konkursu, Dyrektor Generalny
powoła dyrektora jednostki z pominięciem postępowa· nia konkursowego.
' . VIII. Spory

majątkowe pomiędzy

regulamin Komisji ustalany przez Dyrektora Generalnego.
postępowanie

§ 30. 1. W drodze konkursu wyłania się osoby na

powołuje

śla

§ 34.1. Rozstrzygnięcie sporu powinno poprzedzać

VII. Jednostki organizacyjne, których kierowników
powołuje się w drodze konkursu

§ 31 . 1. Komisje konkursowe
Generalny.
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326-

jednostkami organi-

mediacyjne.

2. Postępowanie
orzeczenia.

kończy

wydanie przez

Komisję

3. Orzeczenie Komisji podlega zatwierdzeniu przez
Dyrektora Generalnego.
4. Jednostki uczestniczące w sporze są zobowiąza
ne wykonać orzeczenie Komisji w terminie 14 dni od
daty jego doręczenia.
5. Od orzeczenia Komisji

odwołanie

nie

przysługu-

je.
IX. System kontroli

wewnętrznej

§ 35. 1. Funkcjonowanie Poczty Polskiej
systemem kontroli wewnętrznej.

2. System kontroli
1)

objęte

jest

wewnętrznej

kontrolę ustawową

obejmuje:
wykonywaną przez Radę Pocz-

ty Polskiej,
2)

kontrolę zwierzchnią wykonywaną
o szerszym zasięgu działania,

3)

kontrolę specjalistyczną wykonywaną

zacyjnymi

przez jednostki
przez wy-

dzielone komórki kontroli,

§ 32. Spory majątkowe między jednostkami organi..zacyjnymi określonymi w § 16 rozstrzyga Komisja do
:::Spraw Sporów Majątkowych, zwana dalej Komisją.

1. Komisję powołuje do poszczególnych
. ' :spraw Dyrektor Generalny. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciele uczestniczących w sporze jedno. . stek w równej liczbie, powołani przez Dyrektora Generalnego spośród kandydatów przedsta:::: : wionych przez te jednostki,
: :-: 2) przedstawiciel Dyrektora Generalnego jako prze· . wodniczący Komisji.
§ 33.

2. Komisja stosuje tryb postępowania oparty na za. ..s!iOach postępowania arbitrażowego. Szczegółowy
:.: tryb postępowania oraz zakres działania Komisji okre-

4)

kontrolę bieżącą wykonywaną

w ramach każdej
jednostki organizacyjnej przez jej kierownika .

§ 36. Szczegółowe zasady wykonywania kontroli
wymienionej w § 35 ust. 2 pkt 2-4 określa regulamin
kontroli ustalany przez Dyrektora Generalnego .

X. Postanowienia

końcowe

§ 37. 1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Łączności.

2. Obwieszczenie Ministra Łączności o zatwierdzeniu statutu Poczty Polskiej, którego tekst stanowi załącznik do obwieszczenia, ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie

wysokości zasiłku

...... " . Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud...ni~ 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo:<;iU (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153,
.': Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
< poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776) ogłasza
.• " śię, że w okresie od dnia 1 czerwca 1998 r. do dnia

dla bezrobotnych .

31 sierpnia 1998 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych,
o którym mowa wart. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 370,40 zł .
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski

