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§ 6. 1. Prezydia WRN w zestawieniach dotyczących czy
nów społecznych określą przewidywaną działalność w tym 
zakresie i ustalą zakres rzeczowy i wartość tych czynów. 
iW razie gdy przy realizacji czynów społecznych potrzebna 
jest pomoc Państwa, należy w zestawieniach odrębnie okre
ślić zakres i wysokość nakładów tej pomocy. Zestawienia po
,winny być sporządzane z zachowaniem podziału czynów spo
łecznych określonego w § 1, z tym że czyny społeczne nie wy
mienione w § 1 należy ująć odrębnym zestawieniem jako "in-
be czyny społeczne". 

2. Zestawienia prezydiów WRN w odpowiednich wyci n .. 
kach są przesyłane właściwym ministrom dla uzgodnienia za
kresu 1 wysokości pomocy Państwa. 

3. Prezydia WRN całość zestawień przesyłaj" do Pań
,twowej Komisji Planowania Gospodarczego 1 Ministerstwa 
Finansów. 

§ 1. Czyny społeczne o charakterże inwestycyjnym, jak 
również pomoc Państwa w realizacji tych czynów powinny 
być realizowane w ramach, przepisów o inwestycjach pozlli~ 
mitowych. 

ł 8. Zobowiązuje się właściwych ministrów do udzielania 
Jlomocy w przygotowaniu i realizacji czynów społecznych do
tyczących działalności gospodarczej objętej ich zakresem dzia
łania. W szczególności pomocą tą powinny być objęte ::zyny 

, drogowe, melioracyjne, czyny społeczne w zakresie budowy 
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i remontów szkół, świetlic, urządzeń sportowych, budynków 
mieszkalnych, żłobków i zakładów służby zdrowia. 

§ 9. 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego wyda ramowe przepisy regulujące: ' 

1) tryb i zakres udzielania przez Państwo pomocy w organi-
zowaniu i realizacji czynów społecznych, . 

2) tryb i zasady finansowania czynów społecznych, > 
3) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb czynów społecz"' ; 

nych z uwzględnieniem jak naj dalej idących ulg, zwolnień : 
1 uproszczeń, 

4) kontrolę realizacji czynów społecznych. 
Przepisy, o których mowa w pkt 2, Przewodniczący Państwo.: 
wej Komisji Planowania Gospodarczego wyda łącznie z Mini ... 
strem Finansów. 

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumie .. 
niu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Go .. 
spodarczego i zainteresowanymi ministrami wyda przepisy, . 
wprowadzające uproszczoną ewidencję realizacji czynów spo
łecznych. 

ł 10. Prezydia rad narodowych powinny dopilnować, aby 
realizacja czynów społecznych nie wpływała ujemnie na pełną 
reaJiz!lcję obowiązkowych świadczeń ludności w naturze. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH · 

z dnia 3 stycznia 1956 r. 

l,JJlieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykroczeń, za które organy Milicji Obywatels~iej upoważnione są do nakła
dania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r; 
o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. Nr 66, poz. 454) 
oraz w związku z § 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Rady Ministrów 
I dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu wydawania 
,organom Milicji Obywatelskiej upoważnień do nakładania i 
~ciągania grzywien w postępowaniu mandatowym (Monitor 
Polski Nr A-9, poz. 85r i § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b) uchwały 
nr 823a Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1954 r. o zakresie 
działania Ministerstwa Spraw, Wewnętrznych oraz jego ,)rga
nów terenowych (Monitor Polski z 1955 r. Nr 8, poz. 83) za
rządza się, co na~tępuje: 

§ 1. W ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 87 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1952 r. 'VI sprawie ustalenia 
wykroczeń, za które organy Milicji Obywatelskiej upoważn:one 
6ą do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu kar-

nego (Monitor Polski Nr A-45, poz. 635), po wyrazach: "za
niedbanie przez właściciela nieruchomości dostosowania zbior
ników do śmieci do wymagań obowiązujących przepisów" do
daje się wyrazy: 

" - zaniedbanie przez właściciela nieruchomości, osobę 
reprezentującą prawa właściciela w stosunku do nieruchomości 
lub też osobę sprawującą jej zarząd (w tym dozorcy i sprzą
tacze) obowiązku utrzymania porządku i czystości ulic (połowy 
jezdni) i chodników, usuwania z nich błota, śniegu i lodu oraz 
posypywania chodników szorstkimi materiałami w czasie goło
ledzi i czyszczenia rynsztoków w celu 1,1mo:tliwienia odpływu 
wody". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. , 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. Z. Sznek 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTW A WYŻSZEGO 

z dnia 3 grudnia. 1955 r. 

w sprawie ' zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli językówobc'fCh w szkołach wyższych. 

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
Z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia zastępców 

profesora zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Aka
demii Nauk i podległych jej placówkach naukowych oraz osób 
pełniących funkcje pracowników nauki, nauczycieli przedmio
tówpomocniczych 1 nauczycieli zawodu w szkołach wyższych 
lDz. U, Nr 42, poz. 1138) zarządza si~, co następuje. · . 

§ 1. Zarządzenie ma zastosowanie do nauczycieli języków 
bbcych zatrudnionych w szkołach wyższych, podległych Mini
strom: Szkolnictwa Wyższego, Kultury l Sztuki, Oświaty, Zdro
wia, Spraw Zagranicznych, Przewodniczącemu Głównego . Ko
mitetu Kultury Fizycznej oraz Prezesowi Centralnego Urzędu 
Kinematografii. . .. 

ł 2. 1. Przy p.owołaniu do p;racyp'rzyznaje się nauczY'~1 


