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'-ZARZĄDZENIE MINISTRÓW NAUKI, -SzKOtNmTWA WYŻSZEGO l TECHNIKI; ZDROWIA I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI.MORSKłEJ, KULTURY I SZTUKI ORAZ 

PRZEWODNICZĄCEGO -GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 31 stycznia 1976 r. 

zmlenlaJące - zarzlldzenle w lIprawie szczegółowych warunków, którym -powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, 
.tarszych, asystentów, asystentów I asystentów stażystów, warunków ichpowoływanła, zwalniania -I awansowania 

oraz aakJesu . obowiązków . asystentów sta·żystów ,w szkołach wyżs~ych . . 

. Na podstawie art. 5,. ust. 1 I 1 'Oraz art. 19 ust. 3 , usta
wy z dnia 5 listopada 1958 r. , o' szkolnictwie · wyższym .. ,
(Oz.U. z 1913 r. Nr 32, poz. 191) w związku ,z art. ,1 usta- _ 

. wy z dnia 29 mar~a 1962 r. owyżs-zych szkołach artystycz
nych (Dl. U. z 1.969 r. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W _ zarządzeniu Ministrów: Nauki, Szkolnictwa 
, Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej,Że'glu-

. gi, Kuitury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Ko
,miletu Kultury Fizycznej I TurysŁyk-i z dnia 14 marca 
1973 r. w lIprawie uczegółowych warunków, którym po
winni odpowiadać kandydaCi na adiunktów, starszych asy
stentów, asystentów ł asyste'ntów stażystów,warunków ich 
powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakresu obo
wiązków asystentów stażystów w szkołach _ wyższych (Mo- , 

_ nJtor Polsltd !'fr 13, poz. 19) wprowadza się -następujące 
Z;IDiany: 

1) a) dotychczas'Owlł treść § 2 'Oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu: 

,,~. 

- 3. 'Pobierane pr,zez studenta, o . którym mowa w 
ust. 2, wynag-rodzenie nie . wpływa na zmianę 
wa-runków uprawniających do pomocy mate
rialnej ' przewidzianej dla studentów szkół wyż
szych. 

4. Student, któremu powie-rzono obowiązki asy
stenta stażysty, mi)że w razie uzyskania P07;Y
·tywnej oceny pracy zostać powołany na sta

. nowisko asystenta bezpośrednio· po ukóńcze
niu studiów.", 

2). w § 1 ust. 3 pkt 3 po wyrazie "stażu" dodaje się wy
razy "lub wygaśnięciu umowy zlecenia", 

3) w § 10: 

. a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) prowadzić ' zajęcia dydaktyczne w wymian:e 

2 godzin tygodniowo pod kierunkiem ' i. kOill
trolą , doświadczonego nauczyciela akademic
kiego", 

b) skreśla się ust. 2. . 
§, 2.Zarządzepie wchodzi w ' życie , z dniem ogłoszenIa. 

Minister Nauki, Szkolnictwa WyższegO' i Techniki: 
. S. ,KaliskI 

PełnJenie ' obowiązków asystenta . stażysty może 
być .. pewief1;one . w ' drodze umowy · zle<;enia stu- ' 
dentowi ostatniego ,!:Oku studiów dziennych, a 

:.w . wyj!\tk'Owych wypadkach roku poprzedza
jącego ~tatn:i. r-ok 'tych studiów, jeżeli · student 
ten odpowiada warunkom określonym w ust. 1 
oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i"2. Przepisy§ 7 'ust. 1 i 2, 
ust. 3 pkt 3, § 9 ust. L § 10 ust. 1· pkt 1 i 2 braz 
ł 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

/ Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: M. $Hwińs-kJ 
Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej: 
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. J. OlszewskI 
Minister Kultury i Sztuki: w z. M. Wojtczak 
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 

i Turystyki: B. Kapitan 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10 stycznia 1971 r. 

w sprawie ogÓlnych warunków umów sprzedały I umów dostawy mleka spożywczego I przetworów mlecznych, 
zbywanych przez Jednostki organizacyjne przemysłu mleczarSkiego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni 

Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na rzec;z jednostek gospodarki uspołecznionej~ 

Na podstawie a'rt. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 
ust. 1 pkt l lit. b) i ust. 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów 
s dnia 3 sierpnia 1913 r. w sprawie upoważnienia naczel
nych organów adml.n1stI,acji , państwowej do ustalania ogól
nych warunków i wzorÓw umów (Monitor Polski Nr 36, 
poz: 2i9) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się ogólne warunki umów sprzeda·ży 
· l..umów .dostawy mleka spożywczego i przetworów mlecz
nych,zbywanych przez jed-9'Os~kio ' 0r~ap-i;za'Cyjne-prze-m-ysłu " 

mleczarskiego zrzeszone w Centralnym Związku Spół

dzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" jednostkO'm 
handlu hurtowegO' i detalicznego -oraz zakładom gastrono
micznym, garmażeryjri'ym i innym jednost)com gospodarki 
uspołecznionej; w których prowadzone jest żywienie zbio
rowe, stanowiąc'e załącznik do zarządzenia. 

, 2. Zanądzenie , nie' dotyGZ:y~ umów· zawieranych prze-z 
jednostki podległe Ministrom Obrony Narodowej i ::;praw 

. Wewnętrznych. . 

-, I I l' 
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§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o towarze, ro- 2. Prze.pisy zarządzenia stosuje się jednak do umów 
zumie się przez to mleko spożyWcze i przetwory mleczne. · zawartych przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli chodzi 

o skutki , prawne zdarzeń, które nastą.piły po dniu jego 
§ 3. W sprawa,ch nie uregulowanych zarządzeniem do 

umów , sprzedaży i umów dostawy mleka spożywczego ' 
i przetworów mlecznych stosuje się przepisy uchwały 

nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie 
umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami 
gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, 
poz. 218, z 1974 r. Nr 9, poz. 65 i z 1976 r. Nr 29, poz. 1'28). 

§ 4. 1. Do umów zawar-tych prze~ dniem wejśdaw 
zycie zarządzenia stosuje się prQ:episy dotychczasowe, z za
strzeżeniem usL 2. 

wejścia w życje . . 
( 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spo- · 
iyWc~ego I Skupu z dnia 1 czerwca 1970 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów sprzedaży mleka l jego prze
tworów ibywanych przez jednostki organizacyjne spół
dzielczości mleczarskiej na zaopatrzenie rynku wewnętrz
nego (Monitor Polski Nr 18, poz. 141). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie , z dniem 1 kwietnia 
1977 r. 

Minister ·Finansów: H. Kisiel 

Załącw.ik do zarządzenia Ministra ', 
Finansów z dnia 10 stycznia 1971 r. 
(poz. 24) . 

Ogólne warunki umów sprzedaży I umów.dostawy mleka apotyw.czego .1 przetworów, mlecznych, zbywanych paez 
jednostki organizacyjne przemysłu mleczarskiego · zrzeszone w ~ntralnym Związku ,Spółdz1elnl Rolniczych 

.. "Samopomoc Chłopska" na rzecz jedl188tek. §Qspsdarkt uspcJłecz:nlonej • . 

Rozdział 1 

Zawieranie umów l składanie dyspo~y.cjl. 

~ 1. Umowy powinny być zawierane W 'zasadLie na 
okresy nie krótsze niż kwartał. 

§ 2. Nie ~ale:iy odmawiać przyjęcia zamówienia tylko 
z tego powodu, że żądany termin dostarczenia towaru jest: 
zbyt krótki, jeżeli w zamówieniu żądano wykonania d,o
stawy po, upływie 15 dni od dnia jego doręczenia. 

§ 3. 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że rozmiar 
świadczeń częściowych, terminy ich spełnienia lub asorty
ment towaru określone zostaną przez kupującego w czasie 
późniejszym, kupujący jest obowiązany złożyć spriedawcy 
dyspozycję w tym .zakresie : 

1) na masło, sery topione, sery twarde i .miękkie, bryn
dzę, mleko zagęszczone oraz mleko Vi proszku - nie 
później niż na 5 dni przed żądanym terminem dostar-
czenia towaru, . 

2) na mleko spożyWcze, śmietanę, śmietankę, napoje 
mleczne, sery twarogowe oraz lody - nie później niż 
·na 2 dni przed żądanym te:rminemtlostarczenia towaru, 

3) na towary wymienione w pkt 2, które mają być do
starczone do punktów sprzedaży detalicznej, zakładu 
gastronomicznego lub garmażeryjnego albo do innej 
jednostki gospodarki uspołecznionej, w której prowa
dzone jest żywienie zbiorowe - najpóźniej w dniu 
poprzedzającym żądany termin dostarczenia towaru. 

2. I\upujący może dyspozycję zł9ż.oną w . terminie 
określonym w ' ust. 1 zmienić lub wycofać najpóźniej w 
dniu poprzedzającym termin dostarczenia towaru, a gdy 
chodzi o lody -najpóźniej do godz . ., rano w dniu, w któ
rym towar miał być dostarcz.ony. 

3. W razie dostarczania towaru dwa razy dziennie ku
pujący może ·zmienić w czasie dostawy porannej ilość to
waru określoną w dyspozycji dotyczącej dostawy popołud
niowej. 

Rozdział 2 

Wykonanie umów. 

§ 4. 1. Sprzed.awca jest obowiązany ,ct,ostar<:zać kupu
jącemu towar własnym staraniem, z wyjątkiem wypad
ków, gdy kupującym jest jednostka . handlu hurtowego'. 

2. W wypadkach wymi.enionych w ust. 1 sprzedawca·· . 
jest. obowiązany dostarczać towar do wskazanych przez ku
pującego pomieszczeń sklepowych lub magazynów przy
sklepowych. 

3. Jeżeli w umowie usta1ono, że mleko spożywcze (w 
konwiach plOmbowa.nych lub buŁelk<lwane w skrzyniach) 
będzie dostarczane w . ustalonych godzinach nocnych 
i w<:,zesnorannych i pozostawione ,przed punktem odbioru 
kupującego, niebez.pieczeństwo przypadkowej utraty albo 
uszkodzenia towaru obciąża wspólnie sprzedawcę i kupu
jącego z chwilą dostarczenia towaru przed punkt odbioru. 
W tym wypadku podstawą do --rozliczenia będzie różnica 
między ilością towaru deklarowaną przez sprzedawcą 
a ilością towaru deklarowaną przez kupującego. 

4. Sprzedawca jest obowiązany zapłacić kupującemu 
karę umowną VI wysokości 50 zł za opóźnienie ponad 1 go
dzinę, a 100 zł za opóźnienie ponad 2 godziny porannej do
stawy mleka do każdego punktu odbioru; czas opóźnienia, 
jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, liczy się od 
godziny 6 rano. 

5. Dowody dostawy powinny określać oprócz ilości 
rodzajów towarów oraz ich cen jednostkowych wartość 

p'attii towarów dostarczonych do każdego punktu odbioru. 
Stosowanie takich dowodów będzie wprowadzane sukce
sywnie począwszy od dnia l lipca 1977 r. na podstawie 
zarządzeń jednostek zwierzchnich stron. 

§ 5. Konwie, ,butelki do mleka, śmietany napojów 
mlecznych, termosy i kontenery do lodów, pojemniki. 
s'krzynie orall . transportery są opakowaniami sprzedawa-
nymi fakturow'anymi. . 
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§ 6. 1. . Sprzedawca, który dostarcza towa.r . własnym 
lub najętym środkiem ' transportu, jest obowiązany odebrać 

, na własny koszt przy najbliższej dostawie przygotowane 
przez kupującego' opakowania. 

2. Kupujący jest 'Obowiązany odprzed.ać sprzedawcy 
opakowania fakturowane niezwłocznie po ich opróżnieniu, 
nie póżniej jednak niż przed upływem siedmiu dni, a gdy 
chodzi o skrzynie do masła i twarogu oraz termosy i kon
tenery do l-odów - czterech dni od dnia dostarczenia to
waru. 

§ 9 1. Kupujący powIlllen zbadać towar pod wzgl~
dem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru, CI! jeżeli 

towar jest dostarczony za pośredI:1ictwem przewoźnika 
przy wyładowaniu towaru ze środka przewozowego. ' 

2. Badanie towaru pod wzgłędem jakościowym powin
no nastąpić w dniu jego otrzymania. 

§ 10. 1. Kupujący, który w czasie badania towaru 
stwierd:Li braki ilościowe lub wady, jest obowiązany pod 
rygorem utraty uprawnień z tego tytułu: 

~ 1) zgłosić reklamację bezpośrednio sprzedawcy, gdy jest 
3. Różnice p·omiędzy ilością opakowań otrzymanych on obecny przy badaniu, 

zwróconych powinny być fakturowane przez sprzedawcę 
lub kupującego. 

4. Opakowania fakturowane. które z. przyczyn nieza
leżnych od kupującego tracą pierwotny kształt przy roz
pakowaniu towaru. kupujący inoże odprzedać sprz.edawcy 
w postaci kompletu eleme ntów. ' . 

§ 7. Na podstawie porozumień jednostek zwierzchnich 
stron strony ustalają w umowach asortyment towarów 
oraz zasady i warunki odkupu towaru nie sprzedanego 
przez kupującego przed upływem okresu przydatnosci do 

, spożycia. 

' Rozdział 3 

Rękojmia sprzedawcy za wady fizyczne towaru. 

§ 8. Kupujący może odmówić przyjęcia: 

1) mleka spożywczego oznaczonego ' wcześniejszą datą 
produkcji niż dzień jego otrzymania, 

2) mleka zagęszcz.onego w puszkach lub tubach, mleka w 
proszku w opakowaniu metalowym oraz 'śmietanki ste
rylizowanej, jeżeli w dniu otrzymania tych towarów 
upłynęło więcej niż 113 okresu ich przydatności do spo
życia lub okresu przechowywania, 

3) pozostałych przetworów mlecznych - jeżeli w dniu 
ich otrzymania upłynęł·o więcej niż połowa okresu 
przydatności do spożycia lub okresu przechowywania~ 

2) w pozostałych wypadkach zawiadomić sprzedawcę 
.o stwierdzonych brakach ilościowych lub wadach te
lefonicznie, telegraficznie lub dalekopisem, niezwłocz
nie, nie później niż następnego dnia po terminie zba
dania towaru. 

2. Reklamację należy potwierdzić na plsmle nle póź
niej niż następnego dnia po terminie zbadania towaru. 

3. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin to
waru, jest on obowiązany delegować swego przedstawi
ciela nie później niż w ciągu 48 godzin, a gdy chodzi 
o mleko. napoje mleczne, śmietanę. masło. twarogi i lody, · 
w ciągu 24 godzin od chwih '.otrzymania zawiad omienia, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Jeżeli sprzedawca nie wydeleguje swego przedsta
wiciela i nie udzieli odpowied71i na reklamację przed 
upływem terminów, Q których mowa w ust. 3, kupujący 
powinien nie później niż następnego dnia po upływie tych 
terminów .zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właś
ciwy organ. Jeżeli sprzedawca odrzuci reklamację w ca
lości lub w części. kupujący powinien zażądać przeprowa-

,f dzenia ekspertyzy nie później niż' następnego dnia po 
otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu reklamacji'. 

§ 11. Kupującemu nie przysłu.guje uprawnienie z ty
tułu rękojmi za wady towaru stwierdzone po upływie 
okresu, w którym zgodnie z obowiązującymi normami to
war zachowuje przydatność do spożycia. 

25 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO l USŁUG 

z dnia 17 stycznia 1977 r. 

zmienIające zarządzenie w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen 
artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołec;znionej. 

Na podstawie § 1 uchwały nr )22. Rady Ministrów 
z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie zasad kalkulacji niektó
rych kosztów przy ustalaniu cen artykułów i usług wyko
nyw·anych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej 

(Monitor Polski z 1966 r. Nr 26, poz. 132 i z 1969 r. Nr 10, 
poz. 94) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W wyka-zie grup wyrobów i stawek kalkulacyj-

nych, stanowiącym zaiącznik , do zarządzenia Ministra 
Handlu Wewnętrznego I Usług z dnia 31 lipca 1976 r. w 
sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosz
tów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) prze
mysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie 
uspołecznionej (Monitor Polski Nr 34. poz. 149), dodaje się 
lp. 18 w brzmieniu: 

• 


