
Dziennik Ustaw Nr 223 — 13950 — Poz. 1869

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ ramowy statut publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej po-
radni specjalistycznej, stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó-
∏owych zasad dzia∏ania publicznych poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni
specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni
(Dz. U. Nr 13, poz. 109).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
11 grudnia 2002 r. (poz. 1869)

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, W TYM PUBLICZNEJ
PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

§ 1. 1. Statut publicznej poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej, zwanej dalej „poradnià”, okreÊla nazw´ po-
radni. Nazwa poradni zawiera:

1) okreÊlenie „Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na”, a w przypadku poradni specjalistycznej —
okreÊlenie „Poradnia Specjalistyczna” oraz zwi´z∏e
okreÊlenie zakresu dzia∏ania tej poradni;

2) ustalony przez organ prowadzàcy numer porzàdko-
wy poradni psychologiczno-pedagogicznej, z wy∏à-
czeniem poradni specjalistycznej, wyra˝ony cyfrà
arabskà, je˝eli w danej miejscowoÊci jest wi´cej ni˝
jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

3) okreÊlenie siedziby poradni.

2. Nazwa filii zawiera nazw´ poradni, której filia jest
organizacyjnie podporzàdkowana, oraz okreÊlenie „Fi-
lia w ...”.

3. Poradni nadaje imi´ organ prowadzàcy, na wnio-
sek rady pedagogicznej.

§ 2. Statut poradni okreÊla cele i zadania poradni
oraz sposób wykonywania tych zadaƒ, z uwzgl´dnie-
niem potrzeb osób korzystajàcych z pomocy poradni,
a tak˝e organizacj´ i zakres wspó∏dzia∏ania z innymi po-
radniami oraz organizacjami pozarzàdowymi i instytu-
cjami Êwiadczàcymi poradnictwo i pomoc dzieciom
i m∏odzie˝y oraz rodzicom.

§ 3. Statut poradni okreÊla:

1) szczegó∏owe kompetencje organów poradni, któ-
rymi sà:

a) dyrektor poradni,

b) rada pedagogiczna;

2) zasady wspó∏dzia∏ania organów poradni oraz spo-
sób rozwiàzania sporów mi´dzy nimi.

§ 4. Statut poradni okreÊla organizacj´ poradni,
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci tworzenia komórek or-
ganizacyjnych.



§ 5. 1. Szczegó∏owà organizacj´ dzia∏ania poradni
w danym roku szkolnym okreÊla arkusz organizacji po-
radni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzgl´d-
nieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego
poradni — do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz or-
ganizacji poradni zatwierdza organ prowadzàcy porad-
ni´ do dnia 31 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza si´
w szczególnoÊci: liczb´ pracowników poradni,
w tym pracowników zajmujàcych stanowiska kie-
rownicze, oraz ogólnà liczb´ godzin zaj´ç finanso-
wanych ze Êrodków przydzielonych przez organ pro-
wadzàcy.

§ 6. Statut poradni okreÊla zakres zadaƒ pracowni-
ków pedagogicznych oraz innych pracowników porad-
ni, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci zadaƒ realizowa-
nych poza poradnià w Êrodowisku dzieci i m∏odzie˝y,
w tym w Êrodowisku rodzinnym.

§ 7. 1. W poradni zatrudniajàcej wi´cej ni˝ 15 pra-
cowników pedagogicznych mo˝e byç utworzone sta-
nowisko wicedyrektora.

2. W poradni posiadajàcej fili´ tworzy si´ stanowi-
sko kierownika filii.

§ 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
poradni okreÊlajà odr´bne przepisy.
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Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5
pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13
ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stosowanie znaków
skarbowych akcyzy, zwanych dalej „znakami akcyzy”,
w tym:

1) zwolnienia niektórych wyrobów z obowiàzku ozna-
czania znakami akcyzy;

2) wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych
umieszczanych na opakowaniach jednostkowych
importowanych i krajowych wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych i winiarskich;

3) szczegó∏owe sposoby umieszczania banderol na
opakowaniach jednostkowych wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych i winiarskich;

4) wzór wniosku o wydawanie oraz sprzeda˝ bande-
rol lub wydawanie upowa˝nieƒ do wydania bande-
rol;

5) wysokoÊç zaliczki na podatek akcyzowy odpowia-
dajàcy wartoÊci banderol podatkowych, uprawnia-

jàcej do ich otrzymania, wysokoÊç kwot stanowià-
cych co najmniej 80% kosztów wytworzenia tych
banderol oraz wysokoÊç nale˝noÊci za sprzeda˝
banderol legalizacyjnych;

6) zasady sk∏adania przez uprawnione podmioty
wst´pnego zapotrzebowania na banderole;

7) szczegó∏owe zasady prowadzenia ewidencji ban-
derol, sposób ich przewozu i przechowywania oraz
zasady i tryb sporzàdzania protoko∏u stwierdzajà-
cego utrat´, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub
zwrot banderol, a tak˝e jego wzór;

8) zasady przechowywania i przewozu banderol;

9) zasady sk∏adania zapotrzebowaƒ na banderole
oraz zasady zwrotu banderol;

10) dopuszczalne miesi´czne straty banderol;

11) maksymalne terminy przewozu wyrobów nie-
oznaczonych banderolami przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Zwalnia si´ do dnia 31 grudnia 2004 r. z obo-
wiàzku oznaczania znakami akcyzy nast´pujàce impor-
towane i krajowe wyroby:

1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU 23.20);

2) preparaty zawierajàce w masie 70% lub wi´cej ole-
jów mineralnych, je˝eli nie stanowià zasadniczego
ich sk∏adnika (PKWiU 24.66.31-57.10);

3) oleje do ró˝nych celów (PKWiU 24.66.31-57.80);

4) alkohol etylowy (PKWiU 15.92) z wy∏àczeniem 
spirytusu rektyfikowanego zwyk∏ego (PKWiU
15.92.11-00.21), spirytusu rektyfikowanego wybo-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323 oraz
z 2002 r. Nr 213, poz. 1803.


