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sowych zgromadzonych w tych organizacjach z wpłat spółdzie
lni w związku z pełnieniem przez nie funkcji centralnych związ
ków spółdzielczych przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio. 

4. Do dnia 31 marca 1990 r. spółdzielnie przeprowadzą 
wybory do organów spółdzielni bez względu na termin 
upływu kadencji tych organów. W przypadku nieprzeprowa
dzenia wyborów, spółdzielnia przechodzi z tym dniem w stan 
likwidacji . Do likwidacji spółdzielni , które nie przeprowadzą 
wyborów, stosuje się przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze 
o likwidacji spółdzielni. 

Poz. 36, 37 i 38 

Art. 20. 1. Minister Sprawiedliwości ogłosi w terminie 
do dnia 31 marca 1990 r. wykaz obowiązujących norrlatyw
nych aktów prawnych, wydanych na podstawie upoważnień 
ustawowych przez Naczelną Radę Spółdzie lczą i centralne 
związki spółdzielcze. 

2. Normatywne akty prawne nie objęte wykazem, o któ
rym mowa w ust. 1, tracą moc z dniem jego ogłoszenia . 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 20 stycznia 1990 r. 

o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 
176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 , 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, 
poz. 33) art. 274 skreśla się . 

Art. 2. 1. Decyzje ostateczne o ustaleniu spółdzielni 
produkcji rolnej jako nabywców własności użytkowanych 
przez nie nieruchomości rolnych stanowiących własność 
Państwa, na podstawie których do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy nie dokonano przeniesienia własności, 

podlegają z mocy prawa zmianie przez organy administracji 
państwowej, które je wydały, w części dotyczącej odpłatno
ści za te nieruchomości . 

2. Odpłatność za nieruchomości rolne, o których mowa 
w ust. 1, ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży 
nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dn iem ogłoszen ia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 16 stycznia 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 
oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, 
poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 
192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli 
akademickich (Dz. U. Nr48, poz. 267, Nr 53, poz. 313 i Nr 63, 
poz. 282) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie usta
lone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone 

w załączniku nr 1 obejmują dodatki określone w zarządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. 
w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywr, oś

ciowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 235 
i Nr 35, poz. 278) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z d " :8~ ~:- ~. -
nia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. 

Minister Edukacji Narodowej · r , , ' o ''.liCZ 
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Lp. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Minist 
ra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 
1990 r. (poz. 38) 

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Stanowisko 
Stawka miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego 
w złotych 

1 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego 840000-920000 
--r-------------------------------~-----------

2 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, profesor kontrak-
towy 730000 - 784 000 

--~-------------------------------~-----------
3 Docent 620000 - 696000 
--~-------------------------------~-----------

4 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz 
dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 590000-616000 

----------------------------------------------
5 Ad iunkt. starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora 520000-577000 

------------------------ ----------------------
6 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 500000- 552 000 

-----------------------------------------------
7 Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora 475000-536000 

----------------------------------------------a Starszy asystent, adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej. wy-
kładowca 460000 - 496000 

--,------------------------- ------- '------------
9 pAsystent. asystent biblioteczny, asystent' dokumentacji naukowej, lektor, instruk-

tor, młodszy wykładowca, nauczyciel przedmiotów obronnych 425000-456000 
-- -------------------- - ----------- ,-------------

10 Nauczyciel przedmiotów pomocniczych 370000.- 504 000 
-- --------------------- - ---------,------------

11 Asystent stażysta , lektor stażysta, instruktor stażysta 360000-400000 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Mini
stra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycz
nia 1990 r. (poz. 38) 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Lp. Funkcja 

1 2 

1 Rektor 

Miesięczne stawki dodatku 
w złotych 

3 

dodatek wg kat. I 
350000 

dodatek wg kat. II 
300000 

----------------------------------1------------
2 Prorektor dodatek wg kat. I 

225000 
dodatek wg kat. II 

210000 
----------------------------------r-----------

3 1) Dziekan 
2) Dyrektor międzyresortowego albo międzyuczelnianego instytutu (zakładu, 

ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczel 
niano-przemysłowego 

3) Dyrektor biblioteki głównej 
1 4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii) 80000-160000 

--~-------------------------------~-----------
4 1) Prodziekan 

2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego 
(pozawydziałowego ) 

3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydzia lu 
4) Kierownik międzyresortowego lub międzyuczeln ianego ośrodka metodycz

nego 
5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych 
6) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników 72000-112000 
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1 2 3 

5 1 ) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub między-

wydziałowego (pozawydziałowego ) 
2) Zastępca dyrektora międzyresortowego lub międzyuczelnianego instytutu 

(zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), 
zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego 

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej 
4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3 
5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego) 
6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego, kursu doskonalenia 

zawodowego oraz innego studium (kursu) specjalnego 
7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi 

8) Kierownik ośrodka metodycznego 

9) Kierownik klinik.i 
10) Kierownik grupy problemowej złożonej z ponad 10 pracowników 
11 ) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium 

wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-politycznych, 
kierownik studium pedagogicznego 

12) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka 
metodycznego 

13) Kierownik ogrodu botanicznego 42 000 - 77 000 
------------------------------------------- ----

6 1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum - nie wchodzących w skład 

instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka) 
2) Kierownik bibliotek.i wydziału lub instytutu 

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej 
4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla 

uczestników studiów dla pracujących 
5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu 

lektorów 
6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w wyższej szkole 

rolniczej. zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych, 
kierownik międzyw{działowego studium kulturalno-oświatowego w szkole 
wyższej 

7) Kierownik studenckiego domu marynarza 27 000 - 56 000 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 16 styczn ia 1990 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. 

Na podstawie art. 1 ust. 3, ait. 3 ust. 3 i 4 pkt 1 i art . 10 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie 
drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297, 
z 1984 r. Nr 53, poz. 272 i z 1988 I. Nr 41, poz. 324) zarządza 
się, co następuje : 

(Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1973 r. Nr 2, poz. 20, z 1974 r. 
Nr 23, poz. 139 i Nr 40, poz. 238, z 1975 r. Nr 31, poz. 168, 
z 1977 r. Nr 3D, poz. 134, z 1981 r. Nr 11, poz. 56, z 1982 r. 
Nr 25, poz. 185, z 1986 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 13, poz. 75, 
z 1987 r. Nr 27, poz. 153 i z 1988 r. Nr 18, poz. 126) . 

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministrów Komunikacji 
i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lip
ca 1972 r. w sprawie krajowego transportu drogowego 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Mqrskiej: F. A. Wie/ądek 




