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2) zmiany zachodzące we wzajemnych relacjach walut na 
międzynarodowym rynku walutowym, 

3) kształtowanie się bilansu płatniczego państwa, 
4) zobowiązania międzynarodowe państwa, 
5) ceny walut na rynku dewizowym działającym zgodnie 

z przepisami art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. 
- Prawo dewizowe (Dz. U. Nr6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 ). 
§ 2. Kurs, o którym m<>wa w§ 1 ,jest ustalany w stosunku 

do koszyka walut wymienialnych pozostających w stosunku 
do siebie w następujących proporcjach: 

dolara amerykańskiego 45% 
marki niemieckiej 35% 

funta sterlinga 10% 
franka francuskiego 5% 
franka szwajcarskiego 5%. 

§ 3. Minister Finansów i Minister Współpracy Gospo
darczej z Zagranicą współdziałają z Prezesem Narodowego 
Banku Polskiego przy ustalaniu poziomu kursu i jego zmiany. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 19 
stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego 
w stosunku do walut obcych (Monitor Polski Nr 2, poz. 12). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 maja 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 8 kwietnia 1991 r. 

w sprawie określenia specjalności. w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić 
osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można 
zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, w tym do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, w następujących specjal
nościach: 

1) specjalności artystyczne: 
- aktorstwo, 
- architektura wnętrz, 
- dyrygentura, 
- grafika, 
- instrumentalistyka, 
- kompozycja, 

113 

- konserwacja dzieł sztuki, 
- malarstwo, 
- realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, 
- reżyseria, 

- rzeźba, 
- scenografia, 
- taniec, 
- wokalistyka, 
- wzornictwo przemysłowe, 

2) specjalności naukowe: 
- projektowanie architektoniczne, 
- techniki nawigacji. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: R. G/ębocki 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 24 kwietnia 1991 r. 

wsprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 

. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 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 i Nr 74, 
poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tabelę stawek podatku obrotowego od 
obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jedno
stkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw
nej, stanowiącą załącznik do zarządzenia . 

2. Stawki podatku obrotowego ustalone w załączniku do 
zarządzenia nie mają zastosowania w przypadkach, gdy zgod
nie z odrębnymi przepisami podatek obrotowy od spirytusu 
i wyrobów spirytusoWych został pobrany przez urząd celny 

albo artykuły te zostały nabyte przez sprzedającego po 
cenach z podatkiem obrotowym. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 
stycznia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem ob
rotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytu
sowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw
nej (Monitor Polski Nr 3, poz. 14), z'tym że stawki podatku 
obrotowego ustalone w załączniku do tego zarządzenia 
stosuje się do opodatkowania podatkiem obrotowym sprze
daży sp!rytusu i wyrobów spirytusowych sprowadzonych 
(nadesłanych) z zagranicy przed dniem 2 marca 1991 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Finansów: w z. A. Podsiad/o 
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Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 24 kwietnia 1991 r. (poz. 113) 

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW ZE SPRZEDAŻY SPIRYTUSU I WYROBÓW 
SPIRYTUSOWYCH, OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI GOSPODARKI 
USPOł ECZNIONEJ OSOBY PRAWNE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWO Ś CI 

PRAWNEJ 

Symbol Systema- Stawka podatku 
Poz. tycznego wykazu Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) obrotowego w % 

wyrobów obrotu 

1 2 3 4 

1 Spirytus: 
2441 1 ) surowy 96*) 

w tym: skażony środkami szczególnymi 32 
2442 2) rektyfikowany 94 

w tym: skażony środkami szczególnymi 9 
2444-1 3) odwodniony 90 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2449-3 4) porektyfikacyjny 92 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2444-2 5) skażony środkiem ogólnym (denaturat) butelkowany 20 

2 Wyroby spirytusowe: 
2443-1 1) czyste 83 

w tym: spirytus butelkowany 85 
2443-2 2) gatunkowe 81 

w tym: koniaki, winiaki, brandy, whisky, rumy, likiery, coctaile, kremy 
i giny 70 

2443-9 3) koszerne 70 
w tym: Nissovka 50% 73 

3 2449-5 Półprodukty do wódek 65 

*) W dostawach zaopatrzeniowych dla rektyfikacji w zakładach przemysłu spirytusowego nie stosuje się podatku obrotowego. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLlWOSCI 

z dnia 30 kwietnia 1991 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów 
notarialnych. 

Na podstawie art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Zgłoszenia kandydatów na aplikację notarialną rada 
izby notarialnej przyjmuje w terminie do dnia 15 maja 
każdego roku. 

§ 2. Liczbę aplikantów notarialnych określa corocznie 
walne zgromadzenie właściwej izby notarialnej. 

§ 3. 1. Co najmniej na dwa miesiące przed dniem 15 
maja każdego roku rada właściwej izby notarialnej ogłasza 
w prasie o przeprowadzeniu konkursu dla kandydatów na 
aplikantów notarialnych. 

2. Rada właściwej izby notarialnej w ogłoszeniu o kon
kursie podaje: 

1) wymagane kwalifikacje kandydatów na aplikantów, 
o których mowa wart. 11 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 

2) termin zgłaszania wniosków i termin konkursu, 

3) miejsce przeprowadzenia konkursu. 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu rada izby 
notarialnej powołuje komisję konkursową w składzie co 
najmniej trzech osób wyłonionych spośród notariuszy. Komi
sji przewodniczy prezes lub wiceprezes rady. 

2. W składzie komisji może uczestniczyć przedstawiciel 
Ministra Sprawiedliwości. 

3. Komisja konkursowa ustala, czy kandydat spełnia 
wymagania określone dla aplikantów notarialnych. 

§ 5. 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

1) część pisemna, 

2) rozmowa kwalifikacyjna. 

2. Część pisemna obejmuje sprawdzian z wiadomości 
z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz 
innych dziedzin prawa niezbędnych przy wykonywaniu za
wodu notariusza. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje w szczególności 
sprawdzian z ogólnych wiadomości prawniczych, z uwzglę
dnieniem zagadnień występujących w praktyce notarialnej, 
z wiadomości ogólnych oraz umiejętności formułowania 
wypowiedzi, argumentowania i prawidłowej wymowy. 




