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,,3. Jeżeli mandat posła i senatora wygasa w związku 
z rozwiązaniem Sejmu i Senatu, poseł i senator 
sprawuje funkcję członka Krajowej Rady Sądownic
twa do dnia wyboru przez Sejm i Senat nowych 
członków."; 

6) wart. 8: 

a) w ust. 3 po wyrazach "Termin i miejsce zebrań" 
dodaje się wyrazy "zgromadzeń ogólnych sędziów 
sądów apelacyjnych oraz zebrań", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Zebrania, o których mowa w ust. 3, odbywają się 

według regulaminów uchwalonych przez te ze
brania; zebraniom przewodniczy najstarszy wie
kiem sędzia."; 

7) wart. 9: 
a) w ust. 1 wyrazy ,,2/3 jej składu" zastępuje się 

wyrazami ,,1 /2 jej składu", 
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie "zapadają" 

dodaje się wyraz "bezwzględną". 

Art. 8. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Minister 
Sprawiedliwości powoła spośród sędziów pełnomocników 
do spraw sądów apelacyjnych. 

2. Pełnomocnikom, o których mowa w ust. 1, do czasu 
powołania prezesów sądów apelacyjnych powierza się wy
konywanie zadań należących do prezesów tych sądów. 

Art. 9. Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie dwóch 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przed
stawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o po
wołanie sędziów sądów apelacyjnych, w liczb.ie ustalonej 
przez Ministra Sprawiedliwości, spośród kandydatów posia
dających kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, zgło
szonych w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie 

ustawy - przez zgromadzenia ogólne sędziów w sądach 
wojewódzkich oraz przez Ministra Sprawiedliwości . 

Art. 10. 1. Sądy apelacyjne rozpoczynają działalność 
od dnia 1 października 1990 r. 

2. Środki odwoławcze od orzeczeń sądów wojewódz
kich, wydanych w pierwszej instancji, wniesione do dnia 30 
września 1990 r. , rozpoznaje Sąd Najwyższy, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Nie zakończone do dnia 30 września 1990 r. sprawy 
gospodarcze, w których wartość przedmiotu sporu nie prze
kracza pięciu milionów złotych, Sąd Najwyższy przekazuje 
właściwym sądom apelacyjnym. 

Art. 11. Z wyłączeniem spraw, o których mowa wart. 
10 ust. 3, sprawy wszczęte przed dniem 1 stycznia 1991 r. 
toczą się według dotychczasowych przepisów; w wypadku 
uchylenia orzeczenia w całości lub w części przez sąd 
rewizyjny, sąd ten przekazuje sprawę sądowi właściwemu 
według przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 12. Zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów są
dów apelacyjnych, w terminie do dnia 30 listopada 1990 r., 
wybierze członków Krajowej Rady Sądownictwa na kaden
cję Rady trwającą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 13. Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
wskaże liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybiera
nych przez zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów sądów 
apelacyjnych. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z wyjątkiem art. 3 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 oraz art. 4 pkt 1, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1991 r. 
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USTAWA 

z dnia 21 lipca 1990 r. 

o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921. 

Art. 1 . Ustanawia się Krzyż za udział w Wojnie 
1918-1921 dla odznaczenia osób, które pełniąc służbę 

w latach 1918--1921, przyczyniły się do ugruntowania 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 2. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 nadaje 
się uczestnikom wojny w latach 1918--1921 we wszystkich 
służbach, żyjącym w dniu wejścia ustawy w życie . 

Art. 3. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 ma 
charakter odznaczenia wojskowego. 

Art, 4. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921, wy
konany z metalu o wymiarach 4,2 x 4,2 cm, składa się 
z czterech równych, rozszerzonych na końcach ramion 
o przekroju spłaszczonego ośmioboku i związanych pośrod
ku sześcianem . 

2. Na ramionach poprzecznych Krzyża wyryty jest po
ziomo napis: "Obrońcy Ojczyzny", na ramionach pionowych 
- data" 1918--1921 ", w środku zaś skrzyżowania ramion 
znajduje się wizerunek orła na tle z białej emalii. 

3. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 nosi się na 
wstążce szerokości 3,7 cm o barwach biało-czerwonych. 

4. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża zawiera załącznik do 
ustawy. 

Art. 5. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 na
daje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Minist
ra Obrony Narodowej . 

2. Wnioski sporządzane są na drukach ustalonych przez 
Kancelarię Prezydenta. 

Art. 6. Odznaczeni Krzyżem za udział w Wojnie 
1918--1921 otrzymują odznakę Krzyża i legitymację. 

Art. 7. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 nosi się 
po Krzyżu Walecznych. 

Art. 8. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 może być 
nadany najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1992 r. na podstawie 
zgłoszeń złożonych do Ministra Obrony Narodowej do dnia 
3 maja 1992 r. 

Art. 9. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918- 1921 traci 
się w razie prawomocnego skazania na karę dodatkową 
pozbawienia praw publicznych. 

2. Prezydent może pozbawić Krzyża w razie stwier
dzenia, że jego nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia 
w błąd. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 6 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. 

Na podstawie art. 145 ust. 8 i art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 
4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 
42, poz. 201 , z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, 
Nr6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 
181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 86) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli 
akademickich (Dz. U. Nr 48, poz. 267, Nr 53, poz. 313 i Nr 63, 
poz. 382 oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 38, Nr 24, poz. 140 i Nr 35, 
poz. 202) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do rozporządzen i a otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządze
nia, 

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze
nia, 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia § 2 otrzymuje 
brzmienie: 

,,§ 2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wyso
kości: 

1) do 17000 zł przy pierwszym stopniu szkod
liwości lub uciążliwości, 

2) do 25 500 zł przy drugim stopn iu szkodliwości 
lub uciążliwości, 

3) do 34 000 zł przy trzecim stopniu szkodliwości 
lub uciążliwości." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lipca 1990 r. 

Minister Edukacji Narodowej : H. Samsonowicz 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Minist
ra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 
1990 r. (poz. 308) 

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Stawka miesięcznego 
Lp. Stanowisko wynagrodzenia zasadniczego 

wzł 

1 2 3 

1 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego 1 400000-1 600 000 

2 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, profesor kontraktowy 1 230000-1 320000 

3 Docent 1045000-1175000 


