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w dwadzieścia .dni od daty ogłoszenia zarządzenia - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na 
Marszałka Sejmu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania, wraz 

z oświadczeniami kandydatów o wyrażeniu zgody na kan-
dydowanie 

do 31 października 1990 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych 

do 10 listopada 1990 r. - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

do 10 listopada 1990 r. - wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu 

do 15 listopada 1990 r. - zgłaszanie mężów zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej, 
wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji 
wyborczych 

25 listopada 1990 r. - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

400 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach nie
których zobowiązań podatkowych. 

Na podstawie art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. 
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 
i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, 
poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 
i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 201) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 
1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podat
kowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych 
(Dz. U. Nr 12, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 po wyrazach "z 1985 r. Nr 12, poz. 50" 
skreśla się nawias i dodaje wyrazy "z 1988 r. Nr 41, poz. 
325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198)" 
oraz po wyrazach "Nr 12, poz. 77" skreśla się nawias 
i dodaje wyrazy "i z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 
i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 21, poz. 126)", 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Właściwość miejscową organów podatkowych 
w sprawach opodatkowania przychodów z działa
lności gospodarczej wykonywanej przez osoby 
fizyczne, z wyjątkiem wymienionych w § 4, oraz 
przez jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, nie wymienione w § 1 ust. 1 : 

1) podatkiem obrotowym ustala się: 

a) według miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej wskazanego w koncesji lub 
w zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarczej, a w razie niedopełnienia 
obowiązku uzyskania koncesji lub zgłosze
nia działalności gospodarczej do ewidencji 
- według miejsca zamieszkania (siedziby) 
tej osoby, 

b) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu 
działalności gospodarczej podjęcie działal
ności gospodarczej nie wymaga koncesji 
lub zgłoszenia działalności gospodarczej 
do ewidencji oraz w sprawach związanych 
z podatkiem obrotowym pobieranym od 
osób fizycznych przez urzędy celne na 
granicy - według miejsca zamieszkania 
(siedziby) tej osoby, 

2) podatkiem dochodowym ustala się : 

a) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu 
działalności gospodarczej podjęcie działal
ności wymaga uzyskania koncesji lub zgło
szenia do ewidencji działalności gospodar
czej - według siedziby (miejsca zamiesz
kania) określonej w koncesji lub w zgło
szeniu do ewidencji , a w razie niedopeł
nienia obowiązku uzyskania koncesji lub 
zgłoszenia działalności do ewidencji dzia
łalności gospodarczej - według siedziby 
lub miejsca zamieszkania, 

b) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu 
działalności gospodarczej podjęcie działalno
ści nie wymaga uzyskania koncesji lub zgło
szenia do ewidencji działalności gospodarczej 
-według miejsca zamieszkania osobyfizycz
nej w dniu 31 grudnia roku podatkowego.", 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Właściwość miejscową organów podatkowych 
w sprawach opodatkowania innych osób praw
nych niż wymienione w § 1 ust. 1 i w § 4 ustala się: 

1) podatkiem obrotowym od przychodów z dzia
łalności gospodarczej - według miejsca wy
konywania działalności przez oddział (filię), 
zakład, określonego w rejestrze handlowym 
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lub innym odpowiednim rejestrze (np. rejestr 
fundacji) , a w pozostałych wypadkach - we
dług siedziby osoby prawnej, określonej wod
powiednim rejestrze, 

2) podatkiem dochodowym - według siedziby 
osoby prawnej.", 

4) w § 4 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) działalności wykonywanej na podstawie przepisów 

o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypos
politej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości - jest właściwy urząd skar
bowy, gdy chodzi o podatek obrotowy, według 
miejsca wykonywania działalności przez oddział 
(filię) lub zakład , określonego w zezwoleniu, a gdy 
chodzi o podatek dochodowy - według siedziby 
przedsiębiorstwa, określonej w zezwoleniu,". 

§ 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z tym że przepisy § 1 pkt 2 mają zastosowanie do 
podatników, którzy podjęli działalność po dniu wejścia 
w życie rozporządzenia, a przepisy § 1 pkt 3 w części 
dotyczącej podatku obrotowego stosuje się od dnia 1 stycz
nia 1991 r. 

2. Osoby prawne, o których mowa w § 1 pkt 3, 
kontynuujące w 1990 r. działalność gospodarczą, które 
wpłacały podatek obrotowy do urzędu skarbowego według 
miejsca wykonywania działalności przez oddział (filię) lub 
zakład, określonego w zezwoleniu, wpłacają podatek ob
rotowy do końca roku podatkowego 1990 nadal do tych 
urzędów skarbowych. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

401 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 17 września 1990 r. 

mieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli 
akademickich. 

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, 
z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 
i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, 
poz. 190 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad 
zajmowania i opróżnian ia lokali w hotelach dla nauczycieli 
akademickich (Dz. U. Nr 18, poz. 67 i z 1983 r. Nr 68, poz. 
309) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 
,,4. W drodze szczególnego wyjątku w hotelu mogą być 

zakwaterowani nauczyciele akademiccy zameldo
wani na stałe w miejscowości stanowiącej siedzibę 
szkoły wyższej, którzy mają bardzo trudne warunki 
mieszkaniowe.", 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmien ie: 
,,1 . Miesięczną opłatę za 1 miejsce w hotelu ustala rektor 

szkoły wyższej dysponującej hoteiem. Za podstawę 
ustalenia miesięcznej opłaty przyjmuje się koszty eks
ploatacyjne utrzymania miejsca hotelowego". 

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

Minister Edukacji Narodowej: w z. J. Grzelak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 25 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty 
tych świadczeń. 

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, 
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z 1990 r. Nr 1 0, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206 i Nr 66, poz. 390) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 
1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno
-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 1 0, poz. 49 
i z 1988 r. Nr 10, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 
a) w ust. 1: 

w pkt 2 wyrazy "ze względu na miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy" zastępuje się wyrazami "ze wzglę
du na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy." , 

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu : 

,,3) od osób pozbawionych wolności - zakłady 
karne lub areszty śledcze." , 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "ze względu na miejsce 
zamieszkania wnioskodawcy" zastępuje się wyraza
mi "ze względu na miejsce stałego pobytu wnios
kodawcy"; 

2) w § 9 w ust. 1 wyrazy "przez zakład pracy uprawniony" 
zastępuje się wyrazami " przez zakład pracy, zakład karny 
lub areszt śledczy uprawniony"; 

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto 
przedstawić oświadczenie, czy jest zatrudniona 
w pełnym wymiarze czasu pracy."; 

4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) czy jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 

pracy."; 

5) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) oświadczenie, czy korzystają z funduszy publicznych 

i czy są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy." ; 


