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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 26 września 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego 
wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, 
poz. 256, Nr 36, poz. 292 i Nr 48, poz. 367, z 1991 r. Nr 
11, poz. 78, Nr 21, poz. 149, Nr 32, poz. 228 i Nr 42, poz. 
292, z 1992 r. Nr 4, poz. 19, Nr 12, poz. 87, Nr 21, poz. 
159, Nr 28, poz. 196, Nr 32, poz. 223 i Nr 40, poz. 297, 

z 1993 r. Nr 33, poz. 340, Nr 51, poz. 479 i Nr 69, poz. 
615, z 1994 r. Nr 20, poz. 159, Nr 36, poz. 312, Nr 53, 
poz. 451 i Nr 68, poz. 604 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 199 
i Nr 32, poz. 375) w § 1 w ust. 1 i 2 oraz w § 2 liczbę 
,,295" zastępuje się liczbą ,,305". . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1995 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 września 1995 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia o utworzeniu ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich 
w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 
czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, 
poz. 70 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie utworzenia 
ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich 

w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu 
i Rzeszowie (Monitor Polski Nr 9, poz. 64). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem paź-
dziernika 1995 r. 

Minister Sprawiedliwości: J. Jaskiernia 
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UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 września 1995 r. 

w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. 
Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) w związ
ku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Or
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 45, poz. 205) Państwowa Komisja Wyborcza 
po porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Wzór spisu wyborców oraz sposób sporządzania 
spisu 

§ 1. Spis wyborców sporządza zarząd gminy, od
dzielnie dla każdego obwodu głosowania, na podsta
wie rejestru wyborców prowadzonego w trybie okre~ . 

, • . 
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ślonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru rejestru 
wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji 
i udostępniania (Monitor Polski Nr 30, poz. 321), ewi
dencji osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 
wykazów, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Do spisu wyborców wpisuje się obywateli pol
skich, o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 27 wrze
śnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 

· Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, 
· z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472), 

zwanej dalej ustawą, objętych rejestrem wyborców, 
a także zameldowanych na terenie danej gminy na po
byt czasowy trwający ponad dwa miesiące i obejmu
jący dzień wyborów. 

§ 3. 1. Spis wyborców sporządza się na formularzu 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Formularz spisu zapisuje się dwustronnie. 

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się pismem ma
szynowym lub w formie wydruku komputerowego, 
zależnie od miejscowych możliwości. 

2. W razie sporządzania spisu w formie wydruku 
komputerowego: 

1) można przyjąć układ formularza odmienny od 
określonego we wzorze, pod warunkiem zamiesz
czenia wszystkich danych przewidzianych w tym 
wzorze, 

2) nie stosuje się warunku określonego w § 3 ust. 2. 

§ 5. 1. Spis wyborców w gminie mającej status 
miasta sporządza się według ulic wymienionych w po
rządku alfabetycznym, w obrębie ulicy - według ko
lejnych numerów domów, a w obrębie domów - we
dług kolejnych numerów mieszkań. 

2. Spis wyborców w gminie innej niż określona 
w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miej
scowości wymienionych w porządku alfabetycznym, 
a w obrębie miejscowości - według kolejnych nume
rów domów; jeżeli w miejscowości są ulice - także 
według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym 
oraz kolejnych numerów domów i mieszkań. 

3. Część spisu obejmująca wyborców zameldowa
nych na terenie gminy na pobyt czasowy trwający po
nad dwa miesiące i obejmujący dzień wyborów może 
być sporządzona na odrębnych arkuszach w kolejno
ści Określonej w ust. 1 i 2. 

§ 6. 1. Spis wyborców dla obwodu głosowania 
utworzonego w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej 
oraz zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także 
w oddziale zewnętrznym tego zakładu i aresztu, spo-

· mtd2a się na podstawie wykazów osób, które przeby-

, • • 

wać będą w tych jednostkach do dnia wyborów włącz
nie. 

2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza kie
rownik jednostki i doręcza do urzędu gminy nie póź
niej niż na 2 dni przed upływem terminu określonego 
w § 7. 

4. W razie konieczności zaktualizowania spisu, kie
rownik jednostki doręcza informację o zmianach nie 
później niż na dzień przed terminem przekazania spi
sów przewodniczącym obwodowych komisji wybor
czych, stosując wzór wykazu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 7. Spis wyborców sporządza się najpóźniej na 16 
dni przed dniem wyborów. 

Rozdział 2 

Aktualizowanie spisu wyborców 

§ 8. 1. Spis wyborców jest aktualizowany, do dnia 
przekazania przewodniczącym obwodowych komisji 
wyborczych, przez wpisanie wyborcy na dodatkowym 
formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporzą
dzonego. 

2. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców na dodat
kowym formularzu spisu wyborców wpisuje się oso
by, które: 

1) wpisane zostały do rejestru wyborców w trybie 
art. 16 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205), 

2) zameldowały się na pobyt czasowy trwający po
nad dwa miesiące, 

3) złożyły wniosek o wpisanie do spisu na podstawie 
art. 31 ust. 1 ustawy, 

4) złożyły wniosek o wpisanie do spisu na podstawie 
art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, 

5) przybyły do zakładów, o których mowa w § 6 
ust. 1, 

6) zostały pominięte w rejestrze lub w spisie, jeżeli 
reklamacja w sprawie ich wpisania została 
uwzględniona przez właściwy organ gminy albo 
przez właściwy sąd rejonowy. 

2. Wpisania osób, o których mowa w ust. 1, doko
nuje się na obydwu egzemplarzach spisu. 

3. Przy wpisaniu wyborcy do spisu zamieszcza się 
w rubryce "Uwagi" adnotację określającą przyczynę 
wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się: 
"wpis do rejestru", "zameldowanie", "przybycie do 



Monitor Polski Nr 48 - 859 Poz. 552 

zakładu", "reklamacja", "art. 31 ust. 1", "art. 32 ust. 
1", "art. 32 ust. 2". Przepis ust. 2 stosuje się odpo
wiednio. 

§ 10. 1. O wpisaniu do spisu wyborców lub dopisa
niu na dodatkowym formularzu spisu wyborców 
osób, o których mowa w § 9 ust. 1, zawiadamia się 
urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na 
miejsce stałego zamieszkania tych osób, miejsce 
ostatniego ich zameldowania na pobyt stały lub miej
sce ostatniego zameldowania na pobyt czasowy trwa
jący ponad dwa miesiące. 

2. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 11. 1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby: 

1) które zostały skreślone z rejestru wyborców na 
podstawie zmian wynikających z przepisów o ak
tach stanu cywilnego i ewidencji ludności, 

2) wobec których wydano decyzję właściwego orga
nu gminy albo postanowienie właściwego sądu 
rejonowego o skreśleniu z rejestru lub ze spisu 
wyborców w wyniku reklamacji, 

3) które zostały umieszczone w spisie w wyniku 
oczywistego błędu, 

4) które nie mają prawa wybierania w myśl art. 3 
ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwe
go sądu w trybie określonym odrębnymi przepisa
mi, 

5) w odniesieniu do których otrzymano zawiado
mienie, o którym mowa w § 10 ust. 1, o wpisa
niu, w trybie art. 16 ust. 3 lub 4 ustawy - Ordy
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
skiej, do rejestru wyborców lub o wpisaniu do 
spisu wyborców w innym obwodzie głosowa
nia, 

6) którym wydano zaświadczenie o prawie do głoso
wania, stosownie do art. 33 ustawy lub art. 26 ust. 1 
ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

2. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się 
na obydwu egzemplarzach spisu wyborców. 

3. Przy skreśleniu wyborcy ze spisu zamieszcza się 
w rubryce "Uwagi" adnotację określającą przyczynę 
skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: 
"skreślenie z rejestru", "reklamacja", "błąd pisarski", 
"zawiadomienie - art. 3", "zawiadomienie - § 10" 
lub "zaświadczenie". Przepis ust. 2 stosuje się odpo
wiednio. 

§ 12. Przy wydawaniu zaświadczenia o prawie do 
głosowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 6, sto
suje się wzór zaświadczenia stanowiący załącznik nr 4 
do uchwały. 

l 

Rozdział 3 

Przepisy szczególne i przepis końcowy 

§ 13. 1. W przypadku drugiej tury głosowania, 
o której mowa wart. 70 ust. 1 ustawy, spis wyborców 
jest aktualizowany w trybie i na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem poniższych 
ustępów. 

2. Na dodatkowym formularzu spisu wyborców 
wpisuje się wyłącznie osoby, które w okresie pomię
dzy dniem wyborów wyznaczonym w trybie art. 8 
ust. 1 ustawy a datą drugiej tury głosowania: 

1) spełniają warunek wymieniony odpowiednio w § 9 
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 uchwały, 

2) uzyskały decyzję właściwego organu gminy albo 
postanowienie właściwego sądu rejonowego 
o wpisaniu ich do rejestru wyborców lub do spisu 
wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed 
dniem wyborów. 

3. Ze spisu wyborców skreśla się osoby: 

1) z przyczyn wymienionych odpowiednio w § 11 ust. 1 
pkt' 1, 2, 4 i 5 uchwały, 

2) które otrzymały, na swoje żądanie, od właściwego 
organu zaświadczenie o prawie do głosowania 
w drugiej turze głosowania; przy wydawaniu za
świadczeń stosuje się wzór zaświadczenia stano
wiący załącznik nr 5 do uchwały. 

4. Adnotacje, o których mowa w § 9 ust. 3 i § 11 
ust. 3, uzupełnia się o wyrazy "druga tura głosowa
nia". 

§ 14. Ilekroć w uchwale mówi się o numerze do
mu, rozumie się przez to numer, którym oznacza się 
dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji nie
ruchomości. 

§ 15. Organem właściwym do wydawania za
świadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, w ro
zumieniu niniejszej uchwały jest: 

1) w przypadku wyborcy zmieniającego miejsce po
bytu przed datą drugiej tury głosowania - or
gan, który sporządził spis wyborców, 

2) w przypadku wyborcy wpisanego w dniu wyborów 
do spisu wyborców na podstawie zaświadczenia 
o prawie do głosowania, o którym mowa w § 11 
ust. 1 pkt 6 - organ właściwy dla sporządzenia te
go spisu. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W. Łączkowski 
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Lp. 

Lp. 

Pieczęć nagłówkowa organu 
sporządzającego spis 

Nazwisko i imię 
(imiona) 

Imię 
ojca 

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 27 września 1995 r. (poz. 552) 

Załącznik nr 1 

Obwód głosowania nr .............................. . 

SPIS WYBORCÓW 

Potwierdzenie 

Data Miejsce zamieszkania wydania karty 

urodzenia do głosowania 

(rok, Uwagi 
miesiąc, nr w drugiej 

miejscowość, nr w dniu turze 
dzień) ulica domu 

miesz-
wyborów głosowa-

kania nia 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

Załącznik nr 2 

Pieczęć nagłówkowa szpitala, zakładu pomocy 
społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego 

(oddziału zewnętrznego zakładu karnego, aresztu śledczego) 
.... .... ................ data ..................... . 

(miejscowość) 

WYKAZ OSÓB 

PRZEBYWAJĄCYCH W 
(nazwa i adres zakładu) 

które należy*) ....................................................... ..... ..... ........... ............................................................. .......... . 

w obwodzie głosowania nr ............................ w 
(nazwa gminy) 

Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce stałego zamieszkania (pobytu stałego) 
Imię ojca (rok, miesiąc, (imiona) 

dzień) miejscowość ulica nr domu nr mieszkania 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

*) Stosownie do okoliczności wpisuje się: "wpisać do spisu wyborców", "wpisać na dodatkowym formularzu spisu wyborców" . 

t .. L 
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Pieczęć nagłówkowa organu 
sporządzającego spis 
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Załącznik nr 3 

............................ , dnia .............................. . 

Do .... ............................................................ . 

w ............................................................ ... .. 

Zawiadamia się, że Pan/Pani ........................................................................................................................................ . 
(nazwisko, imię - imiona) 

(imię ojca, data urodzenia) 

wpisany(a) do rejestru wyborców*) w Waszej gminie/mieście pod adresem 
spisu wyborców*) 

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

został(a) wpisany(a) do spisu wyborców w miejscowości ....................................................................................... . 

gmina ............................................... .................................. woj . .......... .. .................................................................... . 

Powyższe przekazuję w celu uwzględnienia w spisie wyborców. 

*) Niepotrzebne skreślić 

Pieczęć nagłówkowa organu 
sporządzającego spis 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluźbowego) 

Załącznik nr 4 

............... .. ........... , dnia .............................. . 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

Niniejsze zaświadczenie uprawnia Pana/Panią ........................................................................................................... . 

(imię - imiona i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres zamieszkania) 

do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

(podać datę) 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluźbowego) 

Uwaga! Wyborca, który będzie głosował na podstawie niniejszego zaświadczenia, a zamierza zmienić miejsce pobytu przed 
drugą turą głosowan i a, będzie dopuszczony do głosowania w drugiej turze głosowania w nowym miejscu pobytu wyłącznie 
na podstawie odrębnego zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego mu przez organ sporządzający spis na obszarze 
gminy, w której brał udział w wyborach. 
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Pieczęć nagłówkowa organu 
sporządzającego spis 

Załącznik nr 5 

........... ........ .. ....... , dnia .... ..... ..................... . 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 
W DRUGIEJ TURZE GŁOSOWANIA 

Niniejsze zaświadczenie uprawnia Pana/Panią ........................................................................................................... . 

(imię - imiona i nazwisko. imię ojca, data urodzenia. adres zamieszkania) 

do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze 

głosowania w dniu ................................................................................... ............................... . 
(podać datę) 

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 26 września 1995 r. 

w sprawie normatywnych miesięcznych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami 
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na IV kwartał 1995 r. · 

Na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu 
przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków 
z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz spo-

sobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr31, poz. 159 i Nr85, 
poz. 430) ogłasza się poniżej wykaz normatywnych mie
sięcznych wielkości spłaty kredytu wraz z odsetkami za 
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na IV kwartał 1995 r.: 

Lp. 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Województwo 
Norma-
tyw zł 

1 2 3 
16 konińskie 2,22 

1 2 3 
33 przemyskie 1,68 

2 3 
warszawskie 2,39 
bialskopodlaskie 1,65 
białostockie 1,83 
bielskie 2,05 
bydgoskie 1,96 
chełmskie 1,67 
ciechanowskie 1,55 

17 koszalińskie 1,79 
18 krakowskie 2,09 
19 krośnieńskie 1,74 
20 legnickie 2,39 
21 leszczyńskie 1,95 
22 lubelskie 1,91 
23 łomżyńskie 1,77 
24 łódzkie 1,93 

34 radomskie 1,78 
35 rzeszowskie 1,93 
36 siedleckie 1,81 
37 sieradzkie 1,71 
38 skierniewickie 1,74 
39 słupskie 1,71 
40 suwalskie 1,76 
41 szczecińskie 2,29 

częstochowskie 1,83 25 nowosądeckie 1,61 42 tarnobrzeskie 1,92 
elbląskie 1,98 26 olsztyńskie 1,83 43 tarnowskie 2,02 
gdańskie 2,17 27 opolskie 2,00 44 toruńskie 1,84 
gorzowskie 1,79 28 ostrołęckie 2,02 45 wałbrzyskie 1,86 
jeleniogórskie 2,14 29 pilskie 1,75 46 włocławskie 1,84 
kaliskie 1,84 30 piotrkowskie 2,10 47 wrocławskie 2,01 
katowickie 2,39 31 płockie 2,25 48 zamojskie 1,60 
kieleckie 1,83 32 poznańskie 2,11 49 zielonogórskie 1,78 
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