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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 lipca 1998 r. 

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 
i Nr 160, poz. 1083) ogłasza się, że stawka odsetek za 
zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 

17 lipca 1998 r., wynosi 48% kwoty zaległości w stosun
ku rocznym. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 

z dnia 24 marca 1998 r. 

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których 
mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 w związku z art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule nauko
wym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 
i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) ogłasza się, co następuje: 

W obwieszczeniu Przewodniczącego Rady Wyższe
go Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. 
w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycz
nych, w zakresie których mogą być przeprowadzane 
przewody kwalifikacyjne I i II stopnia (Monitor Polski 
Nr 27, poz. 198, z 1992 r. Nr 31, poz. 219 i z 1993 r. Nr 6, 
poz. 23), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części II Sztuki plastyczne dodaje się pkt 8 
w brzmieniu: ,,8) fotografia", 

2) w części IV Sztuki filmowe w pkt 2 "realizacja obra
zu filmowego, telewizyjnego i fotografia" skreśla 
się wyrazy "i fotografia" oraz dodaje pkt 3 
w brzmieniu: ,,3) fotografia". 

Przewodniczący Rady Wyższego Szkolnictwa 
Artystycznego: K. Zieliński 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 

z dnia 9 czerwca 1998 r. 

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych 
w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 w związku 
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytu
le naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, 
poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) ogłasza się, co na
stępuje: 

1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych 
uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwali
fikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin arty
stycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych 
kwalifikacji: 




