
Dziennik Ustaw Nr 2 - 15 - Poz. 9, 10 i 11 

1) gdy przebieg wykonywania zadania przez stypendystę 
wskazuje, że założony cel, poziom jakości oraz założone 
efekty nie zostaną osiągnięte lub 

2) gdy stypendysta nie realizuje zadania wskutek choroby 
lub innych przyczyn trwających dłużej niż trzy miesiące . 

2. Cofnięcie stypendium stanowi podstawę do wstrzy
mania wypłaty stypendium od dnia pierwszego następnego 
miesiąca po rozwiązaniu umowy stypendialnej . 

§ 15. Koordynację i nadzór nad zapewnieniem warun
ków i przebiegiem realizacji zadania stypendialnego sprawu
je właściwy dysponent. 

§ 16. Jeżeli zadanie zostanie wykonane przed ustalo
nym terminem i dysponent stwierdzi osiągnięcie celu, uzys-

kanie ustalonych rzeczowych efektów produkcyjnych i eko
nomicznych określonych w umowie, stypendyście powinno 
być wypłacone jednorazowo stypendium za okres do końca 
terminu wykonania zadania. 

§ 17. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do 
żołnierzy zawodowych, z tym że stypendium może 

być przyznane żołnierzowi zawodowemu urlopowanemu 
w celu wykonania zadania na podstawie odrębnych prze
pisów. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

10 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 19 grudnia 1989 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, 
poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. 
Nr 19, poź. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, 
poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywa
nia oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 43, poz. 236) 
w § 6 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w ust. 2 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: "Na 

wniosek ocenianego nauczyciela, do składu zespołu 
może być powołany inny, wskazany nauczyciel tego 
samego lub pokrewnego przedmiotu oraz przedstawiciel 
właściwego ogniwa wskazanego związku zawodowego 
zrzeszającego nauczycieli , o ile oceniany nauczyciel nie 
jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym."; 

2) w ust. 5 skreśla się pkt 4 i dodaje się na końcu zdanie 
w brzmieniu: 
" Na wniosek ocenianego nauczyciela, pełniącego funk
cję kierowniczą, do składu zespołu może być powołany 
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inny, wskazany nauczyciel pełniący funkcję kierow
niczą oraz przedstawiciel właściwego ogniwa 
wskazanego związku zawodowego zrzeszającego 
nauczycieli, o ile oceniany nauczyciel nie jest zrze
szony w żadnym związku zawodowym."; 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6. W pracach zespołów, o których mowa w ust. 2 i 5, 
może uczestniczyć z głosem doradczym wskazany przez 
ocenianego nauczyciela nauczyciel metodyk. Oceniany 
nauczyciel może także zwrócić się do wskazanego przez 
siebie nauczyciela metodyka o wydanie opinii fachowej 
na piśmie w sprawie jego pracy w celu przedstawienia 
zespołowi oceniającemu ."; 

4) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
,,7. W zespołach, o których mowa w ust. 2 i 5, nie może 
uczestniczyć współmałżonek lub krewny w linii prostej 
ocenianego nauczyciela." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Edukacji Narodowej : H. Samsonowicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 grudnia 1989 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze 
sprzedaży ewidencjonowanej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 4, art. 18 ust. 3 i art. 38 
pkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach 
podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, 
z 1984 r. Nr 52, poz. 268. z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. 
Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, 
Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn ia 
31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania podatkami 
obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewi
dencjonowanej (Dz. U. z 1985 r. Nr 1, poz. 4 i z 1988 r. 
Nr 6, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,.4) osiągnęli z działalności w roku poprzedzającym 
rok podatkowy dochód nie przekraczający 
15.000.000 zł albo opłacali w tym roku podatki 
obrotowy i dochodowy w formie karty podat
kowej. z tym że podatnicy wykonujący: 
a) świadczenia na eksport lub działalność wyłą

cznie w zakresie rzeźnictwa i wędliniarstwa, 
kuchmistrzostwa, młynarstwa, piekarstwa oraz 
materiałów budowlanych, z wyjątkiem beto
niarstwa nagrobkowego i kamieniarstwa na
grobkowego - mogą być opodatkowani na 
zasadach rozporządzenia bez względu na wy
sokość obrotów i dochodów osiągniętych 
w roku poprzedzającym rok podatkowy, 




