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UCHWAłA Nr a23a RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 gmdnia 1954 r. 

~- o zakresie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jego organów terenowych. 
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-' Na podstawie art. 3 'i.' 4 dekretu z dnia 7 grudnia 
1954 r. o naczelnych crUćmach administ,'acji .pai·ls twOYiej 
w zakresie ,spraw wewnętrznych i bezpieczel'ls~wa pub-

a) sprawy akt i urzędów stanu cywilnego, obywatel
stwa, zmiany i ustalania imion i nazwk:,k, zgroma
dzeń i zebrań, stowarzyszeó, graniC2.ne, 

. licznego (Dz. U. Nr 54, poz. 269) Rada Ministrów uchwala, , 
,co następuje: 

I. Zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 1. 1. Zakres działania Ministra Spraw VI ew
nętrznych obejmuje: 

1) należąr.;e dotychczas do właściwośc~ Ministra Bezpie
czeństwa Publicznego: 
al kierownictwo działalnością Milicji Obywatelskiej, 
hl sprawy ewidencji ludności i paszportowe, 
c) więziennictwo, 

d) kierownictwo dżiałalnością Korpusu Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego, 

e) kierowniCtwo działalnością Wojsk O ~hrcny Po
granicza, 

2) należące dotychczas do właściwości Ministra Gospo
darki Komunalnej sprawy ochrony ,przeciwpożaro

, wej, a w szczególności kierownictwo działalnością 

komend straży poiarnych, 
3) należące dotychczas do właściwości Prezesa Rady 

Ministrów "'prawy z dziedziny administracji we-
:wn~trznej" Q. w szczególności~ , 

h) nadzór nad orzecznictwem' karno-administracyj
nym, 

c) sprawy terenowej cbrony przeciwlotniczej, a w 
,', szczególności kierownictwo działalnością komelld 

obrbny przeciwlotniczej, 
d) kierownictwo pracą wydziałów (oddziałów,- refe

ratów) wojskowych prezydiów rad narodowych, 
e) sprawy Głównego 'Komitetu Przeciwpowodziowe

go. 

2. Przepisy ust. 1 o przekazaniu Ministr~wi Spraw 
We\vnętrznych właściwości w sprawach obywa.teIstwa 
i nadzom nad orzec:mictwem ~arno-administra<;yjnym nie 
dotyczą właściwości Prezesa Rady Mmis trów, prze"'l i
dzianej w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. 
o obywate:lstwi , polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25) oraz w 
art. 32 ust. 3 (art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 15 gmdni,a 
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
Nr 66, poz. 454). 

§ 2. Milicja Obywatel,ska przejmuje z dotychczaw
wego zakresu działania organów bezpieczerlshva publicz
nego sprawy wydawania zezwoleiJ na broń i na doko
nywanie zdjęć fotograficznych, .. 
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MonHo-r . Połski Nr 8 

ll . . ~lJlanyttTr~D;?\V.e Min~.stę .. ~~va ~p .. a~ Wewnę~n;nr<;~. 

§. 3. Or{Janam.i terenowymi Mi1iis ter3tw a SjJ'raw We
wnętrznych są wojewódzkie zarządy spraw wewnętrz
nych, wchodzące w skład prezydiów wojewódzkich rad 

. narodowych. 
§ 4. Na czele wojewódzkiego zarządu $pTaw we

wnętrznych stoi kierownik powoływany i odwoływany 
uchwałą prezydium wojewódzkiej rady narodowej za 
zgodą Ministra Sprąw Wewnętrznych. 

§ 5. W skład wojewódzkiego zarządu spraw we
wnętrznych w€hodzą jako jednostki organizącyjne: 
wofewó~7k.a komenda Milicji Obywatelskiej, 

\ - . terenowej obrony przeCiwlotni-
czej, 

straży pożarnych 

oraz wydziały: 

6połeczno-admini,stracyjny, 
orzecznictwa karno-adrnjnistracyt~ego, 

wojskowy, 
ponadto w skład zarządu wchodzi inspektorat kierow-
nika. . 

§ 6. Nadzór nad działalnością organów podległych 
Min~trowi Spraw Vrewnętrznych na szczeblu ' powiatu 
(oddziały społeczno-administra.("yjne i woj.skowe, powia
towe komendy Milicji ObywatełMi~j, terenowej .obrony 
przeciwlotnIczej i straży. pożarnych) powinien sprawować 
zastępca przewodnicz,!ceg.o p-rezydium powiatowej rady 
narodowej. 

lU' -- Poz. 83 i 84 

IIJ~ . \, S~().s~~e~ pręzydiów. WQjełvódzk~cłl ł , p&wi,..ł&WTCb 
ra~ 'lłanJdewyC1l do ~licfł ObywatełSłliej .. 

§ 7. Urezydium wojewódzkie! rady narodowej sp ra- ~ 
wuje poprzez" zarząd spraw wewnętrznych nadzór i kon
trol~ nad dzi'crłalnośCią Milicji Obywate1skiej, dotycz~cą 

/ ochrony ładu i porządku publtc:hrego na: terenie :działal1 : a 
rady narodowej oraz w zakresie załatwiani. skarg i za
żaleń obywateli na działalność tunkcjonariuszów Milicji -" 
Obywatelskiej. T ryb wykonywania kontroli i nadzoru 
w tym zakresie przezprezyd.ia powiatowych rad narodo
wych określi odrębna uchwała. 

§ 8. Milicja Obywatelska obowiązana jest w za
kresi-e swoi'ch ' zadań dotyczących zabezpieczenia hidu i 
porządku publicznego wykonywać uchwały wojewódzkich 
i powiatowych rą.d narodowych oraz uchwały i zarzą
dzenia ich prezydiów. 

~ 9. W zakre.s-ie spraw organizacyjnych, kadrowych, 
zaopatrzeni~ i 6posobów w-alki z przestfiPczością MUicja 
Obywatelska działu wyłącznie na podatawie wytycznych 
i IJO'leceil właściwycb komend Mili<:j.i OIJywatelskiej i 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

IV. Przeplsy końoowe. 

§ 10. Przepisy dotyczące prezydiów wojewódzkich 
i powiatowych rad narodowych stosuje się oofl-owiednio 
do Prezydiów Rad Narodowych m. 8t. War,szawy i m. Ło
dzi oraz miast .s-tano:wiących powiaty. 

§ 11. Uchwała wchOdz.i w życie z .dnoom ogłoszenia 
z mocą od dnia 7 grudnia 1954 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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UCHWAlA Nr 18 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 7 stycznia 1955 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników ·zatrudnionych przy pracach rozruchowych nowobudowanycb lub 
rozbudowywanycR o~ow przemysłowych. 

W 'celu ujednolicenia zasad wynagradzania p.racow
ników zatrudnionych przy pracach rozruchowych Prezy
dIum Rządu po po'rozumieniu' z Centralną Radą, Związków 
Zawodowych uchwala, ' co następuje: 

§ 1. Robotnicy i pracownicy inżynieryjno-technicz
ni zatrudnieni przy 'pracach rozruchowych n.owobudowa
bych lub rozbu.dowy~wanych obiektów przemysłowych 

otrzymują · wynagrodzenie według zasad okreś.loI?-ych ni
niejszą uchwałą -niezależnie od tego, w jakim. przed
siębiorstwie i w jakim resoIcie pracownicy ci byli za-

, 
Stanowisko 

l. Kierownik ro·zruchu zakladl:l. kierownik grupy roZ-
. ruc~owej 

2. Zastr;:pca kierownika rozruchu zakładu. , zastępca 

kierownika grupy rozru<:howej, kierownik :lespołu 

roo:ruchowego, kierownik biura techni:znego roz-
ruchu 

3. Starszy inżynier rozruchu 
4. Inżynier rozruchu 
5. Starszy majster rozruchu -
6.. Majster ' 
7 . Starszy mechanik rozruc;:hu 
~. Technik rozruchu 

trudnIeni bezpośrednio przed powołaniem ich w skład 

grup rozruchowych. 

§ 2. 1. ' Pracownicy inżynieryjn~.ęd!Uliczni, zatrud
nieni przy pracach rozruchowych .. otrzymują za czas tej 
pracy wynagrodzenie według przepisó~ obowiązujących 
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowycb . . 

2. Zaszereg~wanie i dodatki funkcY}ne ' pracowni
k(Jw, o których mowa w ust. ; 1, ustc:!a ~ię na. ~P,J.a.ey. 
przy rozruchu w maksymalnej 'wysokości, jak następuj e: , 

h!ateg6'ria . płac według załącz-
Dodatek n ika nr 22 do układu zbiorowe-

go priłCy w budownictwie z dnia funkcyjny 

7 maja 1949 r. złotych 

la - lb 416 - 454 

- , 
I la - lb 378 - .f ! 6 

1 - la 303 - 416 
2 - 1 .' 'l2.1 - . 2fi5 . 
3 - t 227 - 265 
3 -2 221 
3 - . 2 227 
( - 3 1&9' 

, 


