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387 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 października 1992 r. 

w sprawie zasad współdziałania ministrów w zak resie kształcenia zawodowego. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz 
z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. 1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, 
zwani dalej "właściwymi ministrami", na których wniosek 
Minister Edukacji Narodowej wprowadził zawody do klasyfi
kacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, 
zwanej dalej " klasyfikacją", współdziałają w ustalaniu: 

1) ramowych planów nauczania, 

2) minimów programowych obowiązkowych specjalisty
cznych przedmiotów zawodowych, zwanych dalej "mi
nimami programowymi", 

3) zestawów dopuszczonych do użytku szkolnego pro
gramów i podręczników szkolnych oraz zalecanych 
środków dydaktycznych w zakresie zawodów podsta
wowych dla reprezentowanych przez nich branż. 

2. Podstawę do realizacji zadań określonych w ust. 
1 stanow ią : 

1) przedstawiony przez właściwego ministra zgłaszającego 
zawód do klasyfikacji opis zawodu ze zbiorem umiejęt
ności zawodowych, ustalany na podstawie odrębnych 
przepisów, 

2) ustalone odrębn ie przez Ministra Edukacji Narodowej 
w ramowym planie nauczania dla określonego typu 
szkoły zawodowej wymiary godzin kształcenia ogól
nego i zawodowego. 

3. Zakres współdziałania Ministrów: Kultury i Sztuki, 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej z Ministrem Edukacji Narodowej w realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu odpowiednio 
do szkół artystycznych, rolniczych i gospodarki żywnoś
ciowej oraz medycznych określają przepisy ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 
oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) . 

§ 2. 1. Właściwi ministrowie: 

1) zgłaszają specjalistów do komisji programowych, o któ
rych mowa w § 3, oraz opiniują przygotowane przez te 
komisje programowe: 
a) zestawy przedmiotów zawodowych w projektach 

ramowych planów nauczania, 
b) projekty minimów programowych z zestawami środ

ków dydaktycznych, ustalane na podstawie zbioru 
umiej ętności zawodowych, 

2) opiniują zestawy proponowanych do użytku szkolnego 
programów i podręczn ików szkolnych. 

2. Ramowe plany nauczania i minima programowe, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 ,łącznie ze zbiorami umiejętno
ści zawodowych, stanowią dokumentacje programowe dla 
poszczególnych zawodów. 

3. Minister Edukacj i Narodowej publikuje dokumenta 
cje programowe, o których mowa w ust. 2, w formie 
odrębnych wydawnictw . 

4. Właściwi ministrowie za zgodą Ministra Edukacji 
Narodowej mogą organizować prace nad projektowaniem 
ramowych planów nauczania i minimów programow,ych oraz 
publikować dokumentacje programowe. 

§ 3. 1. Minister Edukacji Narodowej powołuje komisje 
programowe dla zawodów lub grup zawodów, określa ich 
skład oraz tryb i zakres pracy; w skład komisji wchodzą także 
specjaliści zgłoszeni zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Ministrowie prowadzący szkoły na podstawie odręb
nych przepisów mogą w porozumieniu z Ministr~m Edukacji 
Narodowej powołać komisje programowe ,dla zawodów lub 
grup zawodów reprezentowanych przez nich branż qraz 
publikować opracowane dla tych zawodów dokumentacje 
programowe. 

3. Minister Edukacj i Narodowej oraz ministrowie, o któ
rych mowa w ust. 2, mogą wykonywać zadania związane 
z organizowaniem prac nad dokumentacjami programowymi 
i ich wydawan iem za pośrednictwem specjalistycznych jed
nostek organizacyj nych . 

4. Minister Edukacji Narodowej koordynuje całokształt 
prac związanych z opracowywaniem dokumentacji progra
mowych oraz może w tym celu udzielać szczegółowych 
wskazań dotyczących real izacji tych zadań, a także trybu 
wdrażania i weryfikowan ia dokumentacji programowych. 

§ 4. 1. Właściwi min istrowie, którzy prowadzą prace, 
nad dokumentacjami programowymi na dotychczasowych 
zasadach, zakończą te prace i przekażą dokumentacje M inist-· 
rowi Edukacj i Narodowej nie później niż do dnia 31 grudnia. 
1992 r. ' 

2. Wdrożenia próbne zatwierdzonych dokumentacji 
programowych mogą być kontynuowane nC! warunkach 
i w zakresie uzgodnionych z Ministrem Edukacji Narodowej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

388 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 października 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191 , z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 

• 

3, poz. 12 j Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 
155 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 68, poz. 341) oraz art. 9 pkt 
4 i art. 38 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. 
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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, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 
176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, 
z 1991 r. Nr 1 00, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, 
poz. 86 i Nr 53, poz. 251) zarządza się, co następuje: 

46 tej ustawy, sprzedawanych przez apteki i hur
townie farmaceutyczne," 

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się 
przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: 
,,7) przychody podlegające opodatkowaniu na podsta

wie odrębnych przepisów w sprawie zryczałtowa
nia podatku dochodowego od niektórych przycho
dów osiąganych przez osoby fizyczne", 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn ia 17 
kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
osób' fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki 
uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organiza
cyjnych nie posiadających osobowośc i prawnej, ulg, zwol
nień i trybu płatności tego podatku (Dz. U. Nr 38, poz. 165, 
Nr 68, poz. 291, Nr 123, poz. 545 i Nr 125, poz. 559 oraz 
z 1992 r. Nr 2, poz. 5, Nr 9, poz. 32, Nr 22, poz. 95 i Nr 32, poz. 
141) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w § 16 w ust. 6 po wyrazie "spirytusu" dodaje się wyrazy 
"i wyrobów spirytusowych," 

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Osoby i jednostki rozpoczynające wykonywanie 

działalności wytwórczej, handlowej i usługowej 
w rozumieniu ustawy są obowiązane zgłosić urzę
dowi skarbowemu obowiązek podatkowy w podat
ku obrotowym.", 

: 

i) w § 11 a w ust. 2: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 5) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,A) maszyn i urządzeń (SWW 07, 08) i ciągników 
rolniczych (SWW 103)," 

tJ) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Opłata związana ze zgłoszeniem obowiązku podat
kowego wynosi 1 mln zł." , 

6) § 22 otrzymuje brzmienie: 

I I : 

, . 

Poz. 

1 

;,2 

,,10 

,,26 

,,9) towarów wymienionych wart. 2 ust. 1-3 
ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środ
kach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze far
maceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452), a tak
że towarów wymienionych wart. 38 ust. 4 i art. 

,,§ 22. Zgłoszenia obowiązku podatkowego i uiszczenia 
związanej z tym opłaty należy dokonać przed 
powstaniem tego obowiązku.", 

Symbol Syste-
matYGznego wy-
kazu wyrobów 

(Klasyfikacji 
usług) 

2 

02 

, 

07,08,092, 
097 

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 2 pkt 
1 i 2 oraz poz. 10 i 26 otrzymują brzmienie: 

Stawka podatku 
Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi obrotowego w 

% od obrotu 

3 4 

Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz przetwory paliw: 
1) etyliny i benzyny bazowe etylin 60 

w tym: 
a) etyliny i benzyny bazowe etylin o zawartości ołowiu nie więcej niż 

0,15 g/ I 59 
b) benzyny bezołowiowe 53 

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do 
silników okrętowych 42 
w tym: 
- oleje napędowe do silników szybkoobrotowych o zawartości siarki 

poniżej 0,3% typu "EURODIESEL" , LN, "SUPER" i inne 40" 

Maszyny i urządzenia - część I i II, z wyjątkiem zespołów, części , 
wyposażenia oraz akcesoriów środków transportu samochodowego (SWW 
1 02) , motocykl i, skuterów i motorowerów (SWW 1 04), systemy kom-
puterowe i urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej oraz narzędzia, 
przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne wolne od podatku" 

Wyroby wymienione wart. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 10 października 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, 
hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452) wolne od podatku" 

8) w załączniku nr 2 do rozporządzen ia poz. 5 otrzymuje brzmienie: 

Symbol Syste- Stawka podatku 
Poz. matycznego wy- Nazwa wyrobu obrotowego w 

kazu wyrobów % od obrotu 

1 2 3 4 

,,5 Skóry: 
2213 a) półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem) 20 
2321 b) surowe poubojowe i zakonserwowane dla przemysłu garbarskiego 

(łącznie z białoskórnictwem) 50" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia , z tym że § 1 pkt 1 obowiązuje 

od dnia 4 maja 1992 r., a § 1 pkt 2 - od dnia 24 sierpnia 
1992 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 


