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4) oznaczenia placówki szyldem zawierającym imię l na
zwisko osoby ' prowadząc ej punkt oraz wskazującym 
przynależność organizacyjną punktu. 

2. Osoba prowadząca punkt sprzedaży detalicznej n. 
podstawie umowy ma prawo zaopatrywania aię w towarYl 

l> w magazynach jednostek gospodarki · uspołecznionej 

na równi z punktami sprzedaży detalicznej prowadzo
nymi bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, 

2) u rzemieślników i osób trudniących lię wytwórczośch, 
ludową i artystyczną, 

3) u producentów rolnych l ogrodniczych, 
4) u indywidualnych ~ybaków. 

3. Osoba prowadząca punkt sprzedaży de taliczne j n a 
podstawie umowy może sprzedawać płody rolne z włas

ne j działki oraz wykonana przez siebia kiszonki kapusty 
l ogó rków. zakwasy do zup (żury, barszcze). 

§ 8. Obr oty realizowana przez punkty sprzedaży de
talicznej prowadzone na podstawie umowy zalicza się do 
wykonania zadań planowych przedsiębiorstwa. 

§ 9. 1. Zapasy towarowe. wyposażenie oraz Inn. 
Ikład niki majątkowe punktów sprzedaży detaliczne j prze
kazanych do prowadzenia na podstawie umowy, nie bę
dąc e środkami trwałymi. mogą być przekazane os.obom 
prowadzącym te punkty odpłatnie. s możliwością rozłoże

nia należności na raty na zasadach określonych przez MI
nistra Handlu Wewnętrznego l · Usług. 

2. Srodki trwałe punktqw sprzedaży detalicznej prz.
k.azywanych do prowadze nia na podstawie- umowy mogl\ 
być zbyte osobom prowadzącym te pun·kty zgodnie s za
la dami. o których }llOW8 w § 11 pkt 1. 

3. Przedsiębiorstwo .zapewnia osobie prowadzącej 

punkt sprzeda ży detalicznej na podstawie umowy możl!

w ość uzupełniania wyposażenia punktu w urządzenia i ma
IZ yn y. drobn y sprzęt. materiały. odzież roboczą oraz po
zo stałe składniki wyposażenia - na warunkach pełnej od
p/a tności. 

. 4. Osoba prowadząca punkt sprzedaży detalicznej na 
podstawie um owy może korzystać z kredytów obrotowych 
l inwestycyjnych na zasadach ustdlonych dla rzemieślni-
ków . • 

§ lO. 1. P rzy rozwiązywaniu umowy z osobą prowa
dząc ą punkt sp rzedaży detaficznej przedsiębiorstwo jest 
ob owiązane odkupić wyposażenie oraz towary pełnowar

tości o we. a pozostałe ( poseżollowe. uszkodzone) p rzyjąć do 
sp rze daży na zas adach komisu. 

2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ok reśli ·za
lady odkupu wyposa żeni a. 

f 11. 1. Minister. Handlu WeW'nętrzńego i Usług w 
uzgodnieniu s Ministrem Finansów: 

1) upewni opracowanie projektu uchwały Rady Mini
Itrów ustalajllcej na podstawie art. 10 ust: 2 dekretu 
s dnia 26 października 1950 r. o p rzedsiębiorstwach 
państwowych (Dz. U. s 1960 r. Nr 18. poz. III) za,sady . 
zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków' 
trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży de
talicznej na podstawie umó'wy, 

2) ustali ogólne warunki umów lub wzorów umów na 
warunkach zlecenia o prowadzenie punktów sprzeda
ży detalicznej między jednostkami gospodarki uspo
łecznionej a osobami fizycznymi, umowy po winny byĆ 
zawierane na czas nieograniczony. z pr,a wem wypo
wiedzenia Ich w Jerminie 5ześciomiesięczn ym p rzez 
każdą z zaińteresowa~ych stron. 

2. Minis ter Handlu Wewnętrznego I Usł ug ok r e ś li 
szczegółowe zasady prowadzenia punktów sp r zedaży de
talicznej 'na podstawi~ umowy. 

ł 12. Wojewodowie (prezydenci miast stopnia wo je
wódzkiego) . prezydenci I nacze lnicy miast. naczeln icy g mi n 
(miast i gmin) zapewni!\ nadzór nad r eali zacją przepisów 
uchwały oraz funkcjonowaniem punktó w sp rz edaży de
talicznej p rzekazanych do prowadzenia na podstawie 
umowy oraz zapewnią kontrolę Ich realizacji. 

f 13. Zaleca się organizacjom społecznym i ceptral
nym związkom spółdzielni • . a w szczególności .. Spo/em" 
C entralnemu Związkowi Spółdzielni Spożywców. st osowa
nie zasad. o których mowa w § 1-9. w odniesieniu do pla
c.ówek handlowych prowadzonych przez organ Lzacje 4Spo
łeczne i spółdzielnie zrzeszone w tych związkach . ·z tym 
ie w pierwszej kolejności powinny być przekazane do pro
wadzenia na podstawie umowy punkty sprzedaży detalicz
nej artykułów iywnościowych o obsadzie 1-3-oso bow ej, 
głównie w miastach . 

f 14. Traci moc decyzja nr 34 Prezydium Rząd u 

z dnia 25 marca 1970 r. w sprawie prowadzenia uspoł ecz

nionych zakładów .gastronomicznych. skle pó w detalicz
nych. ' zakładów noclegowych l noclegowo-żywieniowyc.h 

oraz niektórych usług turystycznych na podstawie umowy 
agencyjnej lub na podstawie umowy na w~runkach zlece
nia - w części dotycz!\cej punktów sprzedaży detalicznej. 

§ 1~. Uchwała wchodzi w- życie z dniem uchwaleni a. 

P rezes Rady Minist rów: P. Jar oszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEW~TRZNYCH 

z dnia 1-4 listopada 1977 r . 

. w sprawie sporządzania sp isów wyborców dla wyborów do rad narodowych .topnla podstawowego. 

Na podsta wie art. ' 34 ust. I i art. 38 ust. 3 Ordynacji 
wyborcz.ej do Sejmu Pols kIe j Rzeczypospolitej Ludowej 
I rad narodowych (Dz. U. z 1976 r. Nr 2. poz. 15) zarządza 
lię . co następu je: 

§ l. l. Terenowe organy administracji państwowej 

I top!lia podst,awowego wykazują w spisach wyborców oby
. watell polski ch mających w dniiI' wyborów ukończonych 

18 lat. czyli urodżonych przed dn ie m 6 lutego "1960 roku. 

2. W spisach wyborców wykazuje się również osoby, 
któ rych oby wa te ls two polskie n ie zostało stwierdzone. je
teli stale przebywają na terytorium Pols k iej Rzeczypospo
litej Ludowej co najmóie j 5 lat i nie są o bywate la mi inne
go państwa . 

§ 2. 1. VI Ipisach wyborców nie wykazuje się osó b: -
1) ubezwłasnowolnionych całkowicie lu b częściow o pra

wo~ocnym orzeczeniem sądu I · pow od u choroby psy
chicznej. w czasie trwania tego ubezwłasnowolnie nia, 

2) pozbawionych p raw publicznych p ra womocnym o rze
czeniem sądu. w czasie trwania pozbawienia pra w 
2. W spisach wyborców nie umieszcza się równ ie ż 

osób. które nie biorą udziału w głosowan i u wskutek: 
O odbywania kary pozbawienia wolnoś ci albo kary 

areszt u. 
2) umieszczenia w ośrodkach przystosowani a społecz

nego. 
3) tv ,:,. w s o',vG';o a ~esztowan j a. 

4) p : l C' by \\'~ :'H d ;AJ 3 3 k ~ i " L~c h dld pS}1 C 111C ,: 1:",~ chorych. 
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ł 3. Spisy wyborców sporządza się wyłącznie na for
mularzach, których wzór ustala załącznik nr 1 do zarzą
dzen ia. Formularz zapisuje się dwustronnie. 

§ 4.. 1. Spisy wyborców sporządza s ię na podstawIe 
rejestru stałych mieszkańców prowadzonego w postaci kar t 
olobowych mieszkańców I ewidencji osób przebywających 
czasowo na danym terenie. 

2. W spisach wyborców wykazuje się osoby: 
1) zameldowane na pobyt stały w danej gminie , mieście 

lub dzielnicy, 
l) zameldowane na pobyt czasowy w d an e j gllllnIe, 

mieście ' lub dzielnicy, jeżeli pobyt ten ma trwać d o 
. dnia wyborów włącznie; o objęciu tych osób spisami 

wyborców zawiadamia s ię terenowy organ administra
cji państwowej stopnia podstawowego właściwy dl a 
miejsca pobytu stałego I wZÓr zawiadomienia ustala za
łqcznik nr 2 do zarządzenia. 

ł 5. 1. W Ipisach wyborców nie wykazuje się osób, 
które nie 'lostały wymeldowane ze swego miejsca pobytu, 
lecz faktyc znI e tam nie przebywają w związku z odbywa
niem za sadniczej służby wojskowej - lub ćwiczeń wojsko
wych. żołnierzy zawodowych i członków ich rodzi n ora z 
p racownikó w cywilnych zamieszkałych na tere,nie' za

_mkniętym jednostek wojskowych. 
2. W spisach wyborców sporządzonych przez te reno

we organy administracji państwowe L wykazuje się ofice
rów, chorążych I podoficerów zawodowych zamieszkałych 
poza te renem zamkniętym jednostek wojskowych. 

ł 6. 1. Dla każdego obwodu głosowania sporządza się 
oddzielny spis wyborców. 

l. W razie ydy obwód głosowania obejmuje więcej 
nit jeden okręg wyborczy, spis wyborców sporządza się 
oddzielnie dla ka:l:dego z tych okręgów. 

ł 7. 1. Spisy wyborców w mias ta<:h sporządzl1 aią 
wed ług ulic wymieni onych w porządku alfabetycznym, w 
obrębie ulicy - według kolejnych numerów domów, a w 
obrębie dom u - według kolejnych numerów mieszkań . 

2. Spisy wyborców w gminach sporządza się według 
. poszczególnych miejscowości, wsi, przysiółków, kolonii 

itp., wymienionych w porządku alfabetycząym, a w obrę

bie miejscowości - według kolejnych numerów domÓWI 
je żeli w miejscowości są ulice, także według ulic wymie
ni onych w porzl\dku alfabetycznym i kolejnych numerów 
domów. 

§ 8. Dla obwodó w głosowanta utworzonych w szpita
lach, sanatoriach i w innych zakładach służby zdrowia oraz 
w zakładach pomocy społeczn ej i zakładach inwalidzkich 
terenowe organy admi n istracji państwowej Itopnia pod
Itawowego sporządza ją spisy wyborców na podstawie wy
ka zów d ostarczonych przez kierowników tych zakładów. 

ł 9. 1. Spisy sporządza się pismem maszynowym lub 
Iposobem mechanicznym, zależnie od miejscowych możli
wości. 

2. W razie sporządzania spisu sposobem mechanicz
nym można przyjąć układ formularza odmienny od okreś
lonego we wzorze, pod warunkiem zachowania wszystkich 
ru bryk przewidzia nych w tym wzorze. , 

§ 10. 1. Spi sy sporządza się w trzech egzemplarzach. 
2. Każdy egzemplarz spisu wyborców podpisuje tere

n owy organ administ racji państwowej stopnia podstawo
wego lub osoba, prze z niego upoważniona, podając sw oje 
st :lnowisk o służbowe . Ponadto sp is zaopat ruje się w urzę
d OW4 pieczęć terenowego org-an u administracji państwo
w e J, a każdy a rk usz sp is u powini e n być pąrafowany p rze z 
p racownika przygotowującego spis. ' 

§ 11. 1. Spisy wyborców należy sporządzić na 41 d ni 
p rzed d n iem w ybo rÓw, t j. n a dzień 26 grud ni a 1977 r. 

'! . Tere nowe orga ny ad mini strilcji PCl''''<;twnwej stnp
'li L• !-''''l,t ." wo --'"yO doręc!.iljrl owa e~!zAmplil! ze spisów wy-

wyl:lo r-

-----

c zych ndjpóźniej 38 dn I pized dniem wybo :ó w. tj, do dnia 
29 gruclnia 1977 r.; trzeci egzemp!alz te lenow y orga n lid
ministr ac ji pa ;\stwowej zJchowuje u siebie, 

§ 12. D·j spisów wyborców w okresie wyłożErnia ich f 
do p u blicznego wglądu w[Jrowadza SIę poprawi(i uzupełc 
n ienia. wynU; ające w. szczególnośc i z: 

l) zmian spowodowanych ruchem ludności. 
2) wydania zaświadczenia o prawie glosowania, 
3) orzeczeń sądowych o pozbawien iu praw publicznych 

albo o ubezwłasnowolni eni u c a łkow itym lub częścio
wym, 

4) decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji co 
do pominięcia osób uprawnionych do głosowania lub ' 
zamieszczenia osób nieupraw ni onych. 

5) objęcia wyborcy innym spisem wybo rców (np. spo
rządzonym dla obwodu ut worzonego w szpitalu) , 

6) uja wnienia błędów i nieścisłośc i popeł nionych w to
ku sporządzania spisu, 

§ 13. ' Zmia ny wynikające z oko lic zności, o k tóry<!h 
m owa w § 12, wykazuje się w dodatkowych spisach wy
borców \ albo w wykazach os~b, które nal eży w spisac h 
skr eśli ć. 

§ 14. 1. W dodatkowych spisach wyb orcó w wykazu
je się w szczególn,ośc i osoby, które : 

1) zameldowa ły się na pobyt stały lub na pobyt cza so
. wy mający trwać do d,nia ' wyborów włączn i e, 

2) okażą zaświadczenie o czasowym zwolnieniu z miejsc 
p rzebywania określonys:h w § 2 ust. 2 na okres obe j
mujący dzień wyborów, 

3) w wyniku reklamacji co do pominięcia w spisi e uzy
skały decyzję o zamieszczeniu w spisie wyborców, 
2. W dodatkowych spisach wyborców wyka zuje się 

, także osoby zwolnione z czynnej służby wojskowe} w 
okresie międ'ly . s porządzeniem spisów a dniem wyborów, 
choćby nie m.iały zaświadczeń o prawie gł o s owa nia wy
d anych przez dowódców jednostek wojskowych. Dane do
tyczące osób nie mających zaświadczenia należy usta lić 
na podstawie wojskowego d okument u tożsamości. 

3. Dodatkowe spisy wyborców s po rządza się w t rzech 
egzemplarzach, z których jeden te re nowe organy admini
I tracji pa:i.stwowej Itopnia podsta wowego z achowują 

u siebie, a dwa doręczają przewodniczącym obwodowych 
komisji wyborczychI dod atkowe spisy wyborców dorę-

i cza się: 
1) w dnIu 16 stycznia 1978 r. (za okres od p r z es ł a n i a spi-

sów do dnia 14 stycznia 1978 r.), . 
2) w dniu -4 lutego 1978 r. (za okres od dn ia 14 st yc z~{:& 

do dnia 4. lutego 1978 r.). 
§ 15. 1. W wykazach osób, które należy w spisach 

skreślić, ujmuje aię osoby, których p ominięci e w spisach 
jest pr awnie uzasadnione, a w szczególnOŚCi osoby: 

1) które wymeldowały sIę z miejsca pobytu stałego, 
2) w odniesieniu do których sądy nad esłały zaw iado

m ie nia o pozbawieniu praw publicznych, o ubezwłas
nowolnieni u całkowitym lub częściowym, 

3) którym . wydano zaświadczenia o prawie głosowania, 
-4) co do których podjęto decyzje o skreśleniu ze spisu 

w wyniku reklamacji, 
5) co do których otrzymano zawiadomienia o umieszcze

ni4 w spisie wyborców w Innej miej scowości. 

2. Wykazy osób, które należy w spisach skreśLić, spo
rządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden terenowe 
o :gany administracj i pań stwowej stopnia podstaw owego 
z ac ho wu ją u siebie, drugi doręczają przewodniczącym 
obw.adowych komisji wy borczych; wykazy doręcza się w 
te rmi.nach określonych w § 14 ust. 3. 

§ 16. 1. Jeżeli wyborca po sporządzeniu spis u wybor
ców . zmi eni.d miejsre pobytu, otrzymuje na swoj e żąda
nie z a świd :'~ zenie o prawie qłosowania . Wyd'a j ąc zaświad
c2'P!1 ie tr"""'w y o rgan administracji patls twowej skreśla 

... 
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wyborcę ze spisu z adnotacją "wy/jechał". Wzór zaświad
czenia ustala załącznik nr3 do zarządzellia. 

2. Po okazaniu zaświ adczenia o prawie głosowanill 
wyborca zostaje przez' obwodową kom~sję wyborczą no
wegomiejsca pobytu wpisany do spisu wyborców I do
puszczony do głósowania. Wpisując wyborcę do spisu, ko
misja odbiera od niego zaświadczenie I załącza je do akt. 

§ 17. Zaświadczenie o prawie głosowania przysługuje 
również wyborcom, którzy ze względu na wykonywanI\! 
prac wyborczych w innym obwodzie głosowania ni.e mogą 

Piecząt ka n agłówkowa 
urzędu !l1iejskiego (dzielni cowego, 

- gminy, miasto·gminy) 

------~~------------------------------------

oddać głosu w swoim obwodzie głosowania. Wydając u
świadczenie, terenowy organ administracJI państwowej 

s~opnia podstawowego skreśla wyborcę ze spisu z adno-
tacją "zaświadczenie". , -

\ . 

§ 18. Zasady sporząpzania spisów w,yborców w jed-
nostkach w ojskowych oraz na statkach . określają odręb

ne przepisy. 

nia. 
§19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

·Minister Spraw -Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Załączniki do zarządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 14 li
stopada 1977 r. (poz. 141). 

Załącznik nr 1 

_ Obwód glos owania nr .............................................................. __ 

w _._ .......................................................................... _ .... _ ............... _ .. _ 

Okręg wyborczy nr ............................ _ ....... _ .......... _ ..... _ 

SPIS WYBORCÓW 

I Miejsce pobytu 

Lp. 
Nazwisko, imię 

Imię ojca 
Data urodzenia 

Uwagi (imion a) (dzień, miesiąc, rok) wieś, przysiółek, nr domu nr lokalu 
kolonia itp" ulica 

I I I I .1 I I 
(m. p.) 

Załącznik nr l 

............................................... dnia .... _ .................... ___ ....... _._._._ 

Do ............................... _ .......... " ................................. _ .. _. __ ._ .. _ 

w ...................... , ..................... _ .......................... _._ .... _. ___ .. __ _ 

Zawi aoa mia si ę, że ujęty w Waszej ewid encji mi eszkańców pod adresem ...................................................... _._ ...... _ ......... __ 
. \ (miejscowość) 

-.- -....................................... -........ -..... -.................. -........ .. __ _ ._ ....... _._ .. _._ ..................................... został wpisany do 
(!J lica, nr domu, nr lokalu) (im ię i nazwis-ko, imię ojca, rok urodzenia) -

·spi su wyborców w m ie js~woŚci ......................................................... gm ina _ .. _ ........... , ............... woj . ................... _ ................... __ 

(m. p.) 

Piecząt kd nagłówkowa 
urzę1u miej~kipq () (dzielni co wego, gminy( 

miasta i gminy) 

W O jE' wó J zt wo _ .............. __ ... _._ ...................... . 

(podpi, I stanowisko służbowe) 

Załącznik nr 3 

.• • • • •• _ •••• .••••• 0 . •••. . . . . •• • •••••••••••••• • dnia ................................... _._ .. __ 1978 r. 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE GŁOSOWANIA 

O b Y wat e I ( k a) -............................... _ ...................•.•................... _.................... s y n (c 6 r ka) ....... ; ... __ ...... _ .. _._ .... _ ........................................ __ .......... _ ........ _ 
. (dmię ojca) 

u rod zo n y (a) ............................................................. _ .......... ~ .... _,..-...... _ zami eszkały( a) w .................................... ' ........................... ___ ............. _. __ 
(dzień, miesiąc, rok) (podać dokładny adres) 

-------------------------------------------------------- ----------------- 9Y l( a) za m i eszczon y( a) w s pi si e wyb orc6w w . _________ _________________________ ____ .: ____ ______________________ _ 
. (miejscowość) 

I w związku ze zmianą miejsca pobytu (w związku z za t rudnieniem w innej komisji wybo~czej') otrzymuje nin iejsze 
zaświadczenie na podstawie art. 38 Ordynacji wybo rczej. 

(m . p_l f 

*) niepotrzebne skreślić 
(pod pis I stanowisko służbowe) 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakł a d ac h Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 864/c. Cena 2,00 zł 


