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uchodźcy i osobom, które ubiegają się o taki sta
tus, 

2) nagród wypłacanych na podstawie § 6 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
20 października 1995 r. w sprawie organizowania 
zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycz
nych i nagradzania uczestników tych zajęć (Dz. U. 
Nr 127, poz. 614), 

3) świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie 
art. 20' ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba
tantach oraz niektórych osobach będących ofiara-

mi represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, 
poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. 
Nr 15, poz. 83 i Nr 28, poz. 153). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 
dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 21 kwietnia 1997 r. 

w sprawie określenia jednostek organizacyjnych, które mogą dokonywać przywozu z zagranicy 
oraz wywozu za granicę środków odurzających i psychotropowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, 
poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 
517 oraz z 1991 r. Nr 105, poz. 452) oraz w związku z art. 
8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie 
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przywóz z zagranicy oraz wywóz za granicę 
środków odurzających i psychotropowych może być 
dokonywany przez jednostki organizacyjne, które uzy
skały zezwolenie na przywóz lub wywóz, wydane przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie art. 
17 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapo
bieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz.15 i Nr 15, 

poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517 
oraz z 1991 r. Nr 105, poz. 452), zwanej dalej "ustawą". 

§ 2. Jednostki organizacyjne, które przed wejściem 
w życie zarządzenia dokonywały przywozu z zagranicy 
lub wywozu za granicę środków odurzających i psy
chotropowych na podstawie zezwoleń Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej, o których mowa w § 1, uznaje 
się za jednostki organizacyjne określone zgodnie 
z art. 17 ust. 1 ustawy. 

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

Minister Gospodarki: w z. J. Markowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 23 maja 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybucho
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. ' Nr 35, poz. 192 
i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) w związku z § 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 

1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów 
ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 
na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, 
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu pu
blicznemu (Dz. U. Nr 76, poz. 451 i z 1993 r. Nr 119, 
poz. 533), zarządza się, co następuje: 
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§ 1. W celu zapewnienia porządku publicznego 
w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II wprowadza się 
na terenie województw: częstochowskiego, gorzow
skiego, kaliskiego, krakowskiego, krośnieńskiego, le
gnickiego, nowosądeckiego, poznańskiego i wrocław
skiego, w okresie od dnia 31 maja do dnia 10 czerwca 
1997 r., zakaz noszenia wszelkiej broni. 

§ 2. Zakaz noszenia broni nie dotyczy funkcjona
riuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Gra
nicznej, Służby Więziennej, żołnierzy oraz pracowni
ków instytucji i członków formacji powołanych do 
ochrony porządku publicznego lub mienia, a także 

osób wykonujących usługi w zakresie ochrony mienia 
w obrębie chronionych obiektów, którym pozwolenia 
na broń wydały właściwe organy Policji lub organy 
wojskowe. 

§ 3. W razie ujawnienia noszenia broni przez osoby 
objęte zakazem, O' którym mowa w § 1, broń ta podle
ga zdeponowaniu w najbliższej jednostce Policji. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 
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UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 maja 1997 r. 

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących zasad postępowania przy 
dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą do spisu osób uprawnionych do udziału 

w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerw
ca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Pań
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji 
do spraw referendum dotyczące zasad postępowania 
przy dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszka
łych za granicą do spisów osób uprawnionych do 

udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym 
na dzień 25 maja 1997 r., stanowiące załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W. Łączkowski 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 19 maja 1997 r. (poz. 320) 

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA 
PRZY DOPISYWANIU OBYWATELI POLSKICH STALE ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ DO SPISÓW OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 
25 MAJA 1997 R. 

Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 
640 i z 1997 r. Nr 47, poz. 297) w związku z art. 3 ust. 2 
i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o refe
rendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) obwodowe komisje do 
spraw referendum dopisują w dniu referendum do spi
su osób uprawnionych do udziału w referendum oby
wateli polskich stale zamieszkałych za granicą, na pod
stawie ważnego polskiego paszportu, odnotowując nu
mer paszportu w rubryce spisu "uwagi". Dokonując 
tych czynności obwodowe komisje nie są uprawnione 
do żądania okazania dokumentów potwierdzających 
fakt zamieszkiwania za granicą, a jedynie opierają się na 
ustnym oświadczeniu osoby mającej zamiar głosować. 

Po dopisaniu obywatela polskiego zamieszkałego 
za granicą do spisu obwodowa komisja jest obowiąza
na umieścić w paszporcie na ostatniej wolnej stronie 

przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pie
częci i obok wpisać datę głosowania. 

Wprowadzenie tego obowiązku powoduje, że 
przed dopisaniem do spisu obywatela polskiego stale 
zamieszkałego za granicą obwodowa komisja jest obo
wiązana sprawdzić, czy w paszporcie nie ma odcisku 
pieczęci innej obwodowej komisji. W razie wystąpienia 
takiej sytuacji należy odmówić dopisania do spisu, 
gdyż odcisk pieczęci obwodowej komisji w paszporcie 
świadczy o udziale w głosowaniu. 

Umieszczanie odcisku pieczęci obwodowej komisji 
w paszporcie nie dotyczy przypadków, gdy do głoso
wania przystępuje osoba zamieszkała w kraju, której 
nazwisko jest ujęte w spisie osób uprawnionych do 
udziału w referendum, lub osoba z zaświadczeniem 
o prawie do głosowania, korzystająca z paszportu 
w celu umożliwienia ustalenia jej tożsamości. 




