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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 
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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, 
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b) działalność gastronomiczną, działalność w 
zakresie cukiern ictwa, przetwórstwa owo
ców i warzyw, wytwarzania cukierków i wy
robów czekoladowych, koncentratów spo
żywczych i odżywek dla dzieci - mogą być 
opodatkowani na zasadach rozporządzenia , 

j eżel i łączny obrót z tej działalnośc i ze świad 
czeń na rynek krajowy, bez podatku ob
rotowego, osiągnięty w roku poprzedzają 
cym rok podatkowy, nie przekroczył kwoty 
240.000.000 z/. " , 

b) ust. 2 i 2a skreśla się; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

,, § 9. 1. Podatnicy są obowiązani wpłacać w ciągu 
roku podatkowego bez wezwania zaliczki na 
poczet podatku obrotowego i zryczałtowane
go podatku dochodowego oraz składać urzę
dowi skarbowemu deklaracje na te zaliczki 
w terminach i w wysokości określonej wod
rębnych przepisach dla podatników opłacają 
cych podatki obrotowy i dochodowy na ogól
nych zasadach. 

2. W wypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 
2 zdanie drugie oraz w § 2 ust. 3 i 5, a także 

w razie osiągania przez podatnika lub jego 
małżonka dochodu ze świadczeń na eksport, 
opodatkowanego w formie ryczałtu pobiera 
nego za pośrednictwem spółdzielni rzemieśl 
niczej. przy ustalaniu wysokości zaliczki do 
dochodów opodatkowanych na zasadach roz 
porządzenia stosuje się stopę procentową po 
datku dochodowego właściwą dla łącznej su
my dochodów podatnika i jego małżonka, 
a jeżeli działalność jest wykonywana w formie 
spółki - stopę właśc iwą dla dochodu przypa 
dającego na każdego ze wspólników. 

3. Do deklaracji za miesiąc grudzień podatnicy 
obowiązani są dołączyć książkę ewidencj i 
sprzedaży za rok podatkowy. 

4. W razie zaprzestania na stałe wykonywania 
działalności w ciągu roku podatkowego, poda
tnicy są obowiązani obliczyć i wpłac i ć za liczkę 
za ostatni m iesiąc wykonywania działalności 
oraz złożyć deklarację wraz z książką ewidencji 
sprzedaży w terminie 12 dni od dnia zaprzes
tania działalności . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 
nia i ma zastosowanie w roku podatkowym 1990. 

M inister Finansów: w z. M . Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 3 stycznia 1990 r. 

w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 
50, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i Nr 74, 
poz. 443) oraz art. 9 pkt 3 i art. 18 ust. 3 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. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą : 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części : 

a) podlegających ubezpieczeniu ustawowemu 
- 0,05% ich wartości , 

b) nie podlegających ubezpieczeniu ustawowemu 
- 200 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarcz't oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gos
podarczej - 8.000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budynków letniskowych - 800 zł od 1 m2 powierz
chni użytkowej, 

4) od pozostałych hudynków lub ich części - 300 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) od budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospoaarczej innej niż rolnicza - 2% ich wartości , 

6) od 1 m2 powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 220 zł, 

b) przeznaczonych pod budownictwo letnis-
kowe lub użytkowanych na te cele 20 zł , 

c) pozostałych 10 zł . 

§ 2. 1. Podatek od nieruchomości położonych na tere 
nie miast. należny za dany rok podatkowy od osób fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowo
ści prawnej. z wyjątkiem państwowych, jest płatny w czte
rech równych ratach, w terminie do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada. 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku 
podatkowego, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem państ
wowych, uiszczają podatek od nieruchomości położonych 
na terenie miast w równych ratach : I ratę w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji ustalającej podatek, następne raty 
w terminach płatności określonych w ust. 1, przypadających 
po terminie płatności I raty. 

3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniały okolicz
ności mające wpływ na wysokość opodatkowania, raty 
podatku określone w ust. 1, których termin ołatności przypa
da po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej 
wysokość podatku, ulegają odpowiedniemu obniżeniu lub 
podwyższeniu. 

4. Termin płatności podatku od nieruchomości położo
nych na terenie gmin, należnego od "sób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości praw
nej, z wyjątkiem państwowych, określają odrębne przepisy 
w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego . 

• 




