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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOV\(EJ 

z dnia 26 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreś
lenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. 

Na podstawie art. 9 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, poz. 133, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198 i Nr 36, poz. 206) zarządza s i ę, 

co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypad 
ków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających 
wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 34, poz. 189). wprowa
dza się następujące zmiany: 

1)w§ 1: 

a) w ust. 1 wyrazy " oraz posiada przygotowanie peda
gogiczne" zastępuje się wyrazami "albo dyplomem 
ukończenia stud iów wyższych o kierunku zbliżonym 
do tego przedmiotu lub zajęć, dającym wiedzę mery
toryczną z ich zakresu, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne", 

b) w ust. 2 w pkt 1 dodaje się wyrazy " lub na kierunku 
psychologia", 

c) skreśla się ust. 3 i 4; 

2) w § 3 skreśla się wyrazy " a ponadto ukończyła studium 
przedmiotowo-metodyczne w zakresie przedmiotu, któ
rego będzie nauczała "; 

3) w § 4 skreśla się wyrazy "ust. 1-4"; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. Kwal ifikacje do nauczania języków obcych, 
z zastrzeżeniem ust. 2, posiada również osoba, 
która: 

1) ukończyła nauczycielskie koleg ium języ
ków obcych lub 

2) posiada co najmniej świadectwo dojrzało
ści i zdała egzamin państwowy z języka 
obcego stopnia Ilub II w trybie określonym 
odrębnymi przepisami przez Ministra Edu
kacji Narodowej . 

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych 
i innych przedmiotów wykładanych w języku 
obcym w nauczycielskich kolegiach języków 
obcych posiadają absolwenci: 

1) wyższych studiów magisterskich: 

a) odpowiednich kierunków filologicz
nych, 

b) lingwistyki stosowanej. 

2) wyższych studiów zawodowych odpowie
dnich kierunków, ukończonych w kraju, 
w którym językiem urzędowym jest język 
wykładany w kolegium."; 

5) w § 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy "ust. 1-4"; 

6) w § 13 liczbę" 19" zastępuje się liczbą" 18"; 

7) w § 15: 

a) w ust. 2 po wyrazie "zgodnym" dodaje się wyrazy 
,,(lub zbliżonym)" , 

b) ust. 3 skreśla się; 

8) skreśla się § 16; 

9) dotychczasowe § 17 do 23 oznacza się jako § 16 do 22. 

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

Minister Edukacji Narodowej: H. Samsonowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31 
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 
i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 
lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 9, 

poz. 52 i z 1990 r. Nr 12, poz. 79) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)w§1 : 

a) w ust. 1 kwotę ,,1.500 zł" zastępuje się kwotą 

..4.000 zł", 
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b) w ust. 2 kwotę" 1 00 zł" zastępuje się kwotą ,,500 zł" , 

2) w § 4 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) od przydzielenia polskiemu przewoźnikowi ze
zwolenia zagranicznego na międzynarodowy 
przewóz drogowy samochodami ciężarowymi 

200.000 zł", 

3) w § 26 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) instalacji sieciowej. studni oraz urządzeń do usuwa
nia nieczystości stałych i ścieków 18.000 zł," 

4) § 46 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 46. 1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
wynosi od umowy sprzedaży : 

1) nieruchomości lub prawa użytko-
wania wieczystego 5%, 

2) pozostałych praw majątkowych 2%, 

3) rzeczy ruchomych 2%, 

jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonywa
niu działalności gospodarczej (wytwórczej, 
budowlanej, handlowej i usługowej) . 

2. Opłata skarbowa od sprzedaży przez osoby 
fizyczne rzeczy sprowadzonych lub nadesła 
nych tym osobom z zagranicy, z wyjątkiem 
wymienionych w ust. 4, jeżeli sprzedaż nie 
następuje w wykonywaniu działałności zgło
szonej do ewidencji działalności gospodar
czej lub objętej koncesją, wynosi 15%. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do 
sprzedaży przez osoby fizyczne, .które spro
wadzoną lub nadesłaną z zagranicy rzecz 
nabyły na podstawie umowy darowizny lub 
zamiany. 

4. Do sprzedaży pojazdów samochodowych, 
motorowerów, maszyn rolniczych, ciągni
ków i przyczep stosuje się stawkę określoną 
w ust. 1 pkt 3. 

5) w § 52: 

5. Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 
3 i w ust. 4 obn iża s ię o 50% przy sprzedaży 
maszyn rolniczych, ciągników lub przyczep 
osobom fizycznym i prawnym prowadzącym 
gospodarstwa rolne." , 

a) w pkt 2 lit. c) wyrazy ,, § 46 ust. 2" zastępuje s ię 
wyrazami ,, § 46 ust. 4", 

b) w pkt 9 wyrazy "określonych w § 46 ust. 1 pkt 3 i 4" 
skreśla się, 

c) w pkt 10 wyrazy " których przedmiotem są rzeczy 
ruchome określone w § 46 ust. 1 pkt 3 i 4" skreśla się, 

d) w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym 
punkcie dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu : 

,,16) sprzedaż rzeczy ruchomych określonych 
w § 46 ust. 2 przez osoby wykonujące w kraju 
działalność gospodarczą, której przedmiotem 
jest handel innymi rzeczami niż wymienione 
w tym przepisie, 

17) sprzedaż (odprzedaż) rzeczy ruchomych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej , z wyjąt
kiem: 

a) odprzedaży produktów zaliczanych do śro 

dków trwałych, zakupionych po cenach nie 
obejmujących podatku obrotowego, po 
upływie trzech lat od daty nabycia, 

b) odprzedaży artykułów inwestycyjnych na
bytych z podatkiem obrotowym, 

c) odprzedaży produktów zal iczanych w jed
nostce gospodarczej do przedmiotów nie
trwałych w użytkowaniu .", 

6) w § 54 wyrazy ,,5%" zastępuje s ię wyrazami" 1 %", 

7) w § 56 w ust. 1 wyrazy ,,5%" zastępuje się wyrazami 
,,1%". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 13 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej. 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, 
poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67, poz. 408) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 31 
lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej (Dz. U. Nr 32, 
poz. 157, z 1989 r. Nr 50, poz. 301 i z 1990 r. Nr 10, poz. 66) 
w § 57 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Czynności określone w ust. 2 i 3 mogą wykonać, na 
żądanie nadawców, placówki nadawcze, używając swo
ich pieczęci lub samoprzylepnych nalepek zabezpiecza
jących nakładu PPTT, pob i erając za te czynności opłatę 
taryfową·" 

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

Minister Łączności : w z. S. Szuder 


