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lub innym egzaminem równoważnym , określonym odrębnymi przepisami o państwowych egzaminach z języ
kówobcych.
3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach , szkołach podstawowych i placówkach wymienionych w § 3 posiada również osoba , która legitymuje się co
najmniej świadectwem dojrzałości i świadectwem państ
wowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego I stopnia albo innym egzaminem równoważnym, określonym od rębnymi przepisami.

§ 8. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich
w bibliotekach szkolnych posiada również osoba, która
legitymuje się:
1)

świadectwem dojrzałości

liceum bibliotekarskiego lub

2)

świadectwem dojrzałości

i dyplomem policealnego stu-

dium bibliotekarskiego,
a ponadto przygotowaniem pedagogicznym .

§ 9. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego (kultury fizycznej) w placówkach wychowania
pozaszkolnego posiada również osoba, która legitymuje się
świadectwem dojrzałości i stopniem instruktora sportu, uzyskanym według zasad określonych odrębnymi przepisami,
a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne.
§ 10. Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba,
która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w odręb
nych przepisach .
§ 11. 1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia
zajęć

w grupach,

oddziałach,

przedszkolach lub

-

Poz. 433 i 434

umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej , etnicznej i językowej posiada osoba spełniająca
wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu dla
danego typu szkoły lub przedszkola, a ponadto wykazuje się
znajomością języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia .

2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się odpowiednim dyplomem (świadectwem) lub stwierdza ją organ zatrudniający w porozumieniu z właściwym
stowarzyszeniem (związkiem) mniejszościowym lub etnicznym.
wejścia w życie
którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne
na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali
mianowanie, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów
niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Nauczyciele zatrudnieni w dniu

rozporządzenia,

§ 13. Warunki fizyczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela spełnia osoba , która przed
nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła - według zasad
określonych w odrębnych przepisach - zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie tych warunków.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie
mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 34, poz. 189
i z 1990 r. Nr 56, poz. 329) .
§ 15.
szenia .

Rozporządzenie

szkołach

wchodzi w

życie

z dniem

Minister Edukacji Narodowej : R.

ogło-

Glębocki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOSCI

z dnia 30

w sprawie zasad korzystania ze

środków łączności

września

1991 r.

telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje

międzynarodowe.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69,
poz. 293) zarządza się , co następuje :

§ 1. 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe

zasady po-

stępowania w sprawach korzystania ze środków łączności
telekomunikacyjnej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne misje zagraniczne, korzystające
z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów
i zwyczajów międzynarodowych, zwane dalej " misjami zagranicznymi", oraz członków misji zagranicznych, jak również inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są obywatelami
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej .

2. Rozporządzenie ma także zastosowanie do organizacji międzynarodowych posiadających swoją siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. korzystających z immunitetów i przywilejów na podstawie umów i zwyczajów
międzynarodowych, a także do funkcjonariuszy tych or-

ganizacji, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Zakładanie i używanie urządzeń, linii lub sieci
telekomunikacyjnych przez misje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe może się odbywać tylko po uzyskaniu
zezwolenia Ministra Łączności, chyba że odpowiednie umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej .
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na
wniosek zainteresowanej misji zagranicznej lub organizacji
międzynarodowej , złożony do Ministra Łączności .
3. Składanie wniosków o wydanie zezwolenia oraz
dokonywanie uzgodnień , o których mowa w § 5 pkt 3,
odbywa się za pośrednictwem Protokołu Dyplomatycznego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4 . Ze względu na interes Państwa , w przypadkach
w ustawie o łączności , Minister Łączności

określonych

-
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w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych odmawia
wydania zezwolenia, a udzielone cofa.

.'

.

§ 3. 1. Na zasadzie wzajemności zezwolenia nie wyma-

4)
5)

zakładanie

miejscowości ,

z którymi ma

radiowa, i ich

współrzędne

być utrzymywana
geograficzne,

częstotliwości
wą,

ga:

1)

Poz. 434

nadawania i odbioru przez
rodzaj emisji,

łączność

stację

radio-

6) moc wyjściową urządzenia nadawczego stacji radiowej,
która nie może przekraczać 1 kW,

i używanie wewnętrznych przewodowych
sieci telekomunikacyjnych - o ile sieci te nie współ
pracują z sieciami telekomunikacyjnymi użytku publicznego -instalowanych w budynkach zajmowanych
przez misje zagraniczne lub organizacje międzynarodo
we, niezależnie od tego, kto jest właścicielem nierucho-

7) dane techniczne anteny nadawczej i odbiorczej (typ,
model, producent, wysokość zawieszenia nad poziomem ziemi, zysk antenowy, polaryzacja, azymut największego promieniowania, szerokość kąta otwarcia).

mości,

8)

datę

zainstalowania i uruchomienia stacji radiowej,

~

2)

zakładanie

i używanie urządzeń odbiorczych służących
do odbioru programów radiofonicznych i telewizyjnych
nadawanych w systemie satelitarnym.

2. Zakładanie i używanie urządzeń i sieci, o których
mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody właścic i ela nieruchomości (administratora) .
§ 4. Zakładane i używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia i systemy telekomunikacyjne, w tym
kable i przewody telekomunikacyjne, współpracujące z siecią
telekomunikacyjną użytku publicznego powinny posiadać
wydane przez Ministra Łączności świadectwo dopuszczenia
do eksploatacji (świadectwo homologacji).
§ 5. Wnioski o wydanie zezwolenia na

zakładanie

i

uży

9) okres, na jaki ma być wydane zezwolenie,

10)

1) adres miejsca zainstalowania
cyjnych,

urządzeń

telekomunika-

2) dane techniczne urządzeń i linii telekomunikacyjnych
(typ, nazwa producenta, liczba łączy i rodzaj współpracy
z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego, zakres
częstotliwości przesyłanych sygnałów w punktach styku
z innymi sieciami, szybkość transmisji sygnałów, system
sygnalizacji).
wstępne

3)

porozumienie z miejscowym operatorem sieci
telekomunikacyjnej użytku publicznego co do zakresu
współpracy sieci misji zagranicznej lub organizacji mię
dzynarodowej z jego siecią ,

4)

datę

zainstalowania i uruchomienia
nikacyjnych,

5) okres, na jaki ma
6)

być

urządzeń

telekomu-

wydane zezwolenie,

pisemną zgodę właściciela ' nieruchomości

ratora) na zainstalowanie
munikacyjnych.

urządzeń,

(administlinii lub sieci teleko-

§ 6. 1. Wnioski o wydanie zezwolenia na

§ 7. 1. Wnioski o wydanie zezwolenia członkom misji
zagranicznych oraz funkcjonariuszom organizacji między
narodowych na używanie amatorskiej stacji radiowej powinny zawierać :
1)

1) adres miejsca zainstalowania stacji radiowej,
wywoławczy

stacji radiowej,

3) godziny i czas pracy stacji radiowej.

imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo
oraz adres stałego miejsca zamieszkania za granicą
wnioskodawcy oraz numer paszportu,

2) dane techniczne stacji radiowej (typ, model, producent, rodzaje urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych, rodzaje anten nadawczo-odbiorczych, moc
wyjściowa urządzenia nadawczego stacji radiowej. ro dzaj emisji).
3) adres miejsca zainstalowania stacji radiowej.
4)

pisemną zgodę właściciela nieruchomości

(administ-

ratora) na zainstalowanie stacji radiowej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołą
uprawnienie operatorskie wydane za granicą lub świa
dectwo zdania odpowiedniego egzaminu przed właściwą
miejscowo polską komisją egzaminacyjną .
czyć

3. Zezwolenia na używanie amatorskiej stacji radiowej
wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż czas akredytacji
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8 . Każda zmiana danych zawartych we wniosku
o wydanie zezwolenia wymaga ponownego złożenia wniosku .
urządzenia megafonowe,
oraz zestawy audiowizualne zainstalowane na terenie siedziby misji zagranicznej lub organizacji międzynarodowej nie mogą być słyszalne i widzialne poza tym terenem .

§ 9. Audycje nadawane przez

zakładanie

i używanie przez misje zagraniczne lub organizacje między
narodowe urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych
służących do łączności radiowej w systemie naziemnym
i satelitarnym, zwanych dalej "stacjami radiowymi", jak
również wnioski o uzgodnienie planów przebudowy lub
rozbudowy w tych stacjach powinny zaw i erać :

2) znak

(administ-

2. Wnioski dotyczące urządzeń stacji satelitarnej,
oprócz danych określonych w ust. 1, powinny zawierać dane
wymagane w procesie koordynacji i notyfikacji stacji w Mię
dzynarodowej Izbie Rejestracji Częstotliwości (IFRB) Mię
dzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (UIT) .

wanie przez misje zagraniczne lub organizacje międzynaro
dowe urządzeń, linii lub sieci telekomunikacyjnych powinny
zawierać:

pisemną zgodę właściciela nieruchomości

ratora) na zainstalowanie stacji radiowej .

telewizję przewodową

§ 10. 1. Za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych wymagających zezwolenia oraz za używanie
częstotliwości pobiera się opłaty na zasadach ogólnych ,
chyba że jest to sprzeczne z zasadą wzajemności.
2. Wysokość i sposób uiszczania opłat regulują odrębne
przepisy.

1334
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§ 11. Kontrola pracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez misje zagraniczne
lub organizacje międzynarodowe na podstawie zezwolenia
dotyczy tylko zasad współpracy sieci misji zagranicznych lub
organizacji międzynarodowych z sieciami telekomunikacyjnymi użytku publicznego.
§ 12. W razie stwierdzenia, że urządzenia telekomunikacyjne i stacje radiowe używane przez misje zagraniczne lub
organizacje międzynarodowe powodują zakłócenia w działa-

Poz. 434, 435 i 436

-

niu innych urządzeń telekomunikacyjnych i stacji radiowych
poza terenem misji zagranicznej lub organizacji między
narodowej, misja zagraniczna lub organizacja międzynaro
dowa obowiązana jest do podjęcia właściwych środków
w celu usunięcia tych zakłóceń .
"

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia .
Minister

życie

po

upływie

Łączności:

14

J. Slezak

435
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 7

w sprawie

określenia

października

terminów, po których upływie doręczenie telegramu
telegram uważa się za nie doręczony.

telegramu uważa się za opóźnione,
jeżeli doręczenie bezpośrednio adresatowi, przekazanie treści
przez telefon lub innym środkiem telekomunikacyjnym albo
powiadomienie o nadejściu telegramu nastąpiło po upływie :

4 godzin od godziny nada-

2) dla telegramu "zwykłego " nadania,

6 godzin od godziny

3) dla telegramu "listowego" nadania,

24 godzin od godziny

4) dla telegramu "okolicznościowego" godziny nadania.
2. Do terminów

określonych

48 godzin od

w ust. 1 nie wlicza

opóźnione

lub

§ 2. Telegram uważa się za nie doręczony, jeżeli dorę
czenie go pod wskazany adres, przekazanie treści przez
telefon lub innym środkiem telekomunikacyjnym albo powiadomienie o nadejściu telegramu nie nastąpiło w terminie
6 dni od dnia jego nadania.
§ 3.
od dnia

się :

za

3) czasu od nadejścia telegramu do placówki doręczają
cej do czasu planowego wyjścia doręczyciela z tej
placówki do rejonu doręczeń - jeżeli telegram adresowany jest do adresata zamieszkałego w zamiejscowym
obszarze doręczeń, określonym w regulaminie tej jedno, stki, i nie zaV\{iera wskazówki "doręczanie przez posłań
ca" (PX) .

Doręczenie

1) dla telegramu "pilnego" nia,

uważa się

2) czasu od godziny 22.00 do godziny 6.00 w placówce
pełniącej nieprzerwaną służbę telegraficzną jeżeli
telegram nie zawiera wskazówki "nocą",

Na podstawie art. 60 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 listopada
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69,
poz. 293) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.

1991 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia.

1) przerw w służbie telegraficznej placówki oddawczej,
przewidzianych regulaminem pracy tej placówki,

Minister

Łączności :

wz. S. Szuder

436
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7
zmieniające rozporządzenie

października

1991 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców
prawnych i aplikantów radcowskich.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r,
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33,
poz. 175) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikan -

