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2) starsze!il0 bibliotekarza - 6 lat, 
3) starszego dokumentalisty - 6 lat. 

§ 2. Na stanowisku kustosza bibliotecznego może być 
zatrudniana osoba, która posiada kwalifikacje określone 
w § 1 oraz: 

1) ma ukończone studia podyplomowe z zakresu biblio
tekoznawstwa lub informacji naukowej albo kierun
kowe odpowiadające wykonywanej specjalności lub 
udokumentowała swój udział w innych formach dosko
nalenia zawodowego, uznanych za równorzędne ze 
studiami podyplomowymi przez dyrektora biblioteki po 
zasięgnięciu .opinii Rady Bibliotecznej, lub 

2) odbyła co najmniej miesięczną praktykę specjalistyczną 
w innej, poza macierzystą, bibliotece naukowej, po
twierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu. 

§ 3. 1. Na stanowisku starszego bibliotekarza i star
szego dokumentalisty może być zatrudniana osoba, która 
posiada kwalifikacje określone w § 1 oraz: 

1) ukończyła kurs bibliotekarski lub z zakresu informacji 
naukowej, lub 

2) odbyła praktykę w podstawowych oddziałach biblioteki 
naukowej albo w ośrodku informacji naukowej. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą 
absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa oraz osób posiadających stopień naukowy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: R. Glębocki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 października 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu 
wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki 

uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

Na podstaw~e 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. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 kwiet
nia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym 
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 (Monitor Polski Nr 17, poz. 113) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1)w§1: 
a) w ust. 2 wyrazy "po cenach z podatkiem obroto

wym" zastępuje się wyrazami "po urzędowych ce
nach detalicznych pomniejszonych o obowiązujące 
marże handlowe oraz po maksymalnych cenach 
zbytu spirytusu.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu: 

,,3. Obroty ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spiry-
. "tusowych, p .których mowa w ust. 1, ustala się 

według urzędowych cen zbytu spirytusu i urzę
dowych cen detalicznych wyrobów spirytuso
wych, pomniejszonych o obowiązujące marże 
handlowe. 

4. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem obroto
wym sprzedaż spirytusu surowego przeznaczo
nego do rektyfikacji lub odwodnienia w za
kładach przemysłu spirytusowego, które na pod
stawie odrębnych przepisów dokonują rozliczeń 
podatku obrotowego przy zastosowaniu urzę
dowych cen zaliczeniowych spirytusu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio przy 
sprzedaży półproduktów do wytwarzania wódek 
gatunkowych."; 

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

"TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTOW ZE SPRZEDAŻY SPIRYTUSU I WYROBOW 
SPIRYTUSOWYCH, OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI GOSPODARKI 
USPOŁECZNIONEJ OSOBY PRAWNE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ 

Symbol Syste- Stawka podatku 
Poz. matycznego wy- Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) obrotowego w % 

kazu wyrobów obrotu 

1 2 3 4 

1 Spirytus: 
2441 1 ) surowy 93,3 

w tym: skażony środkami szczególnymi 30,0 

• 



.-

Monitor Polski Nr 36 - 328 - Poz. 267 i 268 

1 2 3 4 
2442 2) rektyfikowany 93,8 

w tym: skażony środkami szczególnymi 9,1 
2444-1 3) odwodniony 90,0 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2449-3 4) porektyfikacyjny 92,0 

w tym: skażony środkami szczególnymi wolny od podatku 
2444-2 5) skażony środkiem ogólnym (denaturat) butelkowany 20,0 

2 Wyroby spirytusowe: 
2443-1 1) czyste 83,6 

w tym: spirytus butelkowany 85,8 
2443-2 2) gatunkowe 81 ,3 

w tym: 
2443-2 a) koniaki, winiaki, brandy, whisky, rumy i giny 70,0 
2443-3 i 4 b) półsłodkie, słodkie i likiery 71,0 
2443-5 c) niskoprocentowe (do 25% mocy) 61,5 

z tego: kremy 37,0 
2443-9 3) koszerne 70,2 

w tym: Nissovka 50% 73,2 
3 2449-5 Półprodukty do wódek gatunkowych 60,0" 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 18 października 1991 r. 

w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 
1990 r .. o łączności (Dz. U. I\Ir 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, 
poz. 293) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Podmioty, które na podstawie art. 4 pkt 
1 i 3 ustawy o łączności wykonują na terytorium Rzeczypos
politej Polskiej działalność w dziedzinie telekomunikacji, 
zobowiązane są prowadzić ewidencję sieci, linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz dostarczać zbiorcze dane ewiden 
cyjne do: 

1) Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej, zwanej dalej 
" PIT" -w zakresie przewodowych sieci, linii i urządzeń 
telekomu n i kacyj nych, 

2) Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, zwanej da
lej "PAR" - w zakresie sieci, linii i urządzeń radio
komunikacyjnych. 

2. Zbiorcze dane ewidencyjne, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane są w terminie do dnia 31 stycznia roku następ
nego według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowe
go. 

3. Zmiany w stanie ew(dencyjnym sieci, linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych powstille .w,ciągu roku kalendarzowe
go należy zgłosić w terminie określonym w ust. 2. 

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, prowa
dzą ewidencję oddzielnie dla każdego systemu w układzie 
struktury hierarchicznej i realizowanych w niej funkcji, 
w sposób umożliwiający dostarczanie do PIT lub PAR 
zbiorczych danych określonych w § 3 i 4. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną i zawierać: 

1) aktualny stan faktyczny, 

2) symbolikę stosowaną w telekomunikacji. 

§ 3. 1. Zbiorcze dane ewidencyjne w zakresie przewo-

dowych sieci , linii i urządzeń telekomunikacyjnych powinny 
zawierać dla systemów telefonicznych: 
1) charakterystykę systemu telefonicznego, w tym: 

a) wykaz central telefonicznych z podziałem na typy, 
pojemności i funkcje w strukturze hierarchicznej 
systemu, wraz z określeniem ich lokalizacji i numera 
cji strefowej, 

b) liczbę stacji telefonicznych przyłączonych do danej 
centrali z podziałem na zainstalowane w lokalach 
mieszkalnych i lokalach użytkowych, 

c) wykaz. central abonenckich (PABX) z podziałem 
według pojemności i systemu, liczbą łączy do PABX 
oraz liczbą urządzeń końcowych dołączonych do 
PABX, 

d) liczbę stacji telefonicznych ogólnodostępnych z po
działem na rodzaje (wrzutowe, na karty i inne), 

e) liczbę nowo przyłączonych w ciągu roku stacji tele
fonicznych, licząc od momentu ostatniej ewidencji, 
z uwzględnieniem podziału określonego pod lit. b), 
c) i d), 

2) charakterystykę systemu teletransmisyjnego, w tym: 
a) całkowitą długość linii teletransmisyjnych w sie

ciach: miejscowej, strefowej i międzymiastowej, we
dług następujących rodzajów: symetryczne, współ
osiowe, światłowodowe, linie radiowe, dla syste
mów analogowych i cyfrowych, 

b) liczbę łączy : miejscowych, strefowych, międzymias
towych i międzynarodowych realizowanych w li
niach według następujących rodzajów: symetryczne, 
współosiowe, światłowodowe, naturalne, napowie
trzne, linie radiowe i satelitarne, 

c) całkowitą długość łączy międzycentralowych z po
działem na miejscowe, strefowe i międzymiastowe 
oraz z procentowym podziałem na łącza zrealizowa
ne w kablach miedzianych, światłowodach i liniach 
radiowych, 




