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23) wart. 50:
a) w ust. 1 wyrazy "Rady Kultury i Sztuki" zastępuje się
wyrazam i "organów, o których mowa wart. 10
ust. 1",

-
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30) w art. 75 wyrazy " aresztu do 1 roku i grzywny do
30.000 zł albo jednej z tych kar" zastępuje się wyrazam i
" pozbawienia wolności do roku albo grzywny";
31) wart. 76 ust. 1 otrzymuje brzm ienie:

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,1. Kto zbywa lub pośredniczy w zbyc iu zabytku ,
a także wykopaliska lub znaleziska archeologicznego, jeżeli na podstawie towarzyszących oko liczności powin ien przypuszczać, że nabywca zamierza wywieźć je za granicę bez zezwolenia,
w razie gdy wywóz lub jego usiłowanie rzeczywiś 
cie nastąpiły ,

,,2 . Minister Kultury i Sztuki może z ważnych przyczyn zlikwidować muzeum podlegające jego
bezpośredniemu nadzorowi po zasięgnięciu
opinii właściwej rady gminy.";
24) art. 54 otrzymuje brzmienie:
"Art. 54. W razie niewypełniania przez muzeum zadań
przewidzianych w ustawie i statucie muzeum,
Minister Kultury i Sztuki może zawiesić, w całości lub w części , działalność muzeum do
czasu usunięcia przyczyn, które spowodowały zawieszenie.";
25) art. 63

podlega karze pozbawienia
2 i grzywny.";

a) w pkt 3 wyrazy "prezydium właściwej rady narodowej" zastępuje się wyrazami " zarządu właściwej
gminy",
b) wyrazy na końcu "do 3 miesięcy lub grzywny do
4 .500 zł " zastępuje się wyrazami "albo grzywny" ;

26) wart. 65 wyrazy " Rady Kultury i Sztuki" zastępuje się
wyrazam i " organów, o których mowa wart. 10 ust. 1 ";
,,2. Odznakę nadaje Minister Kultury i Sztuki z urzędu
lub na wniosek wojewódzkiego konserwatora za bytków osobom zasłużonym w społecznej opiece
nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej." ;
28) wart. 73 w ust. 1 oraz wart. 74 w ust. 1 wyraz "więzienia"
zastępuje się wyrazami "pozbawienia wolnośc i " ;
29) wart. 73 w ust. 2 oraz wart. 74 w ust. 2 wyrazy "aresztu
do 6 miesięcy lub grzywny do 20.000 zł" zastępuje się
wyrazam i "pozbawien ia wolności do 6 miesięcy albo
grzywny";

do lat

32) wart. 77:

skreśla się ;

27) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

wolności

33) wart. 78 wyrazy "do 3 miesięcy lub grzywny do 4 .500
zł" zastępuje się wyrazami "albo grzywny";
34) art. 79 i art. 80

skreśla się;

35) wart. 81 wyrazy "karno-administracyjnego" zastępuje
się wyrazami "postępowania w sprawach o wykrocze nia";
36) art. 84 skreśla się .

Art. 2. Ustawa wchodzi w
dnia

życie

po

upływie

30 dn i od

ogłoszenia.
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USTAWA
z dnia 27 lipca 1990 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 i z 1990 r. Nr 9, poz. 57)
wart. 15 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 i nowy ust. 2 otrzymują brzmienie:
" 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu
z dniem zarejestrowania, jeżeli :

1) z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie
i na zasadach ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19,
Nr 10, poz. 59 i Nr 51 , poz. 298),

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej
pracy, propozycji przyuczenia do zawodu
lub przekwalifikowania, skierowania do
prac interwencyjnych lub na utworzone
dodatkowe miejsce pracy oraz

3) absolwentów,
4) którzy są jedynymi żywicielami rodziny lub
utracili swojego żywiciela w okresie 12 miesięcy wymien ionym w ust. 1 pkt 2,

2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień zarejestrowania pozostawał w stosunku pracy co najmniej 180 dni lub podlegał
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej
dz i ałalności przez okres co najmniej 180
dni.
2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 2 nie stosuje
się do bezrobotnych:

2) do

ukończenia

18 roku

życia,

5) osób zwolnionych z zasadn iczej albo okreso wej służby wojskowej, służby wojskowej peł
nionej w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, zasadniczej służby
w obronie cywilnej lub służby zastępczej - zarejestrowanych jako bezrobotne w okresie
3 miesięcy po zwolnien iu ze służby,
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3) absolwentom przez okres 6 miesięcy przy sługuje zasiłek w wysokości :

6) osób po urlopach wychowawczych,
7) osób, u których
rentowych,

ustało

prawo do świadczeń

8) których współmałżonek pobiera
bezrobotnych,

zasiłek

dla

9) osób zwolnionych z zakładów karnych, za rejestrowanych jako bezrobotne w okresie
3 miesięcy po zwolnieniu z zakładu,
10) których poprzedni okres zatrudnienia wynosił dla mężczyzn co najmniej 20 lat. a dla
kobiet 15 lat.",

1)

skreśla się ,

podlegającym ubezpieczeniu społecznemu
z tytułu innej działalności przez okres co
najmniej 180 dni poprzedzających dzień zarejestrowania zasiłek ustala się od dochodu
stanow i ącego podstawę obliczenia składki
ubezpieczeniowej. a gdy to nie jest możliwe
- od przeciętnego wynagrodzenia, z zastrzeżen i em przepisów ust. 3 i 4,

2) do ukończenia 18 roku życia przysługuje
zasiłek w wysokości 95 % najniższego wynagrodzenia,

110% najniższego wynagrodzenia - absolwentom szkół ogólnokształcących ;

po

upływie

6 m i esięcy zasiłek przysługuje w
95 % najniższego wynagrodze-

5) którym ustało prawo do świadczeń rentowych przysługuje zasiłek obliczony od renty
za miesiąc poprzedzający rejestrację , z za strzeżeniem ust. 3 i 4. "

nie może być niższy od 95 % najniższego
wynagrodzenia i przekraczać przeciętnego wynagrodzenia." ,

,,5. Bezrobotnym :

-

4) wymien ionym w ust. 2 pkt 4, 5, 6, 8, 9 i 10
zasiłek przysługuje w wysokości 95 % najniższego wynagrodzenia,

Zasiłek

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

110% najniższego wynagrodzenia - ab solwentom szkół zawodowych ,

nia,

b) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3,

d) dotychczasowy ust. 4

ab-

-

wysokości

c) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust.
4 i brzmienie:

..4.

125% najniższego wynagrodzenia . solwentom szkół wyższych ,

Art. 2. 1. Zasiłki przyznane bezrobotnym na mocy dotychczasowych przepisów, kt órzy nie spełniają warunków
określonych wart. 1 lit. a) niniejszej ustawy, wypłaca się na
dotychczasowych zasadach przez okres do 3 miesięcy od
dnia jej wejścia w życie , chyba że zajdą wcześniej okol iczności powodujące ich utratę .
2. Zasiłki. o których mowa w ust. 1, nie podlegają
w przypadku zmiany wysokości najniższego
i przeciętnego wynagrodzenia .
podwyższeniu

Art. 3. Ustawa wchodzi w
1990 r.

życie

z dniem 1

września
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USTAWA
z dnia 28 lipca 1990 r.
o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu
Art. 1. W ustawie z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowan iu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz.
438 i z 1990 r. Nr 13, poz. 82) wprowadza się następujące
zmiany:
1) wart. 4:
a) dodaje

się

ust. 3a w brzmieniu :

,,3a. Podatnicy, u których do końca roku nie będzie
wykorzystana roczna norma wynagrodzeń ,
mogą pozostającą rezerwę wypłacić w pierwszym półroczu 1991 r. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do podatników, o których mowa
wart. 5. ",
b) w ust. 7
c) dodaje

skreśla się

się

zdanie drugie,

ust. 8a i 8b w brzmieniu :

wynagrodzeń

w 1990 r.

,,8a. Podatnicy, u których nastąpią zmiany organiza cyjne wymienione w ust. 8, mogą równ i eż
ustalić normę roku (okresu) podatkowego na
podstawie wynagrodzenia i przec i ętnego zatrudnienia za wrzesień 1989 r. , pomniejszone go lub powiększonego odpowiedn io do zmian
organizacyjnych . Zasada ta może być równ i eż
stosowana przez podatników, którzy podjęli
działalność w wyniku zmian organ izacyjnych
polegających na podziale poprzednio działają 
cej osoby prawnej będącej podatnikiem przed
podziałem.

8b. Wyboru sposobu ustalan ia normy według
przepisów ust. 8 lub 8a dokonują podatn icy,
u których wystąpią zmiany organizacyjne, stosując ten sposób jednolicie do wszystkich
jednostek organizacyjnych objętych zm ianami.";

