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1) w § 2 wyrazy "do 5000000 złotych" zastępuje się 
wyrazami "do 500000000 złotych"; 

2) w § 3 wyrazy "od 50000 do 1 000000 złotych" za
stępuje się wyrazami "od 500000 do 100000000 
złotych". 

Art. 3. Ilekroć przepisy ustaw przewidują za przes
tępstwo: 

1) inną dolną lub górną granicę grzywny niż wynikająca 
z przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ustala się 
ją w wysokości dziesięciokrotnej, 

2) dolną lub górną granicę nawiązki albo określają wartość 
kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala 
się je w wysokości dziesięciokrotnej. 

Art. 4. W Kodeksie postępowania karnego wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 13 w § 2 wyrazy "do 10 000 złotych" zastępuje się 
wyrazami "do 100000 złotych"; 

2) wart. 242 wyrazy ,,20000 złotych" zastępuje się wyra
zami ,,200000 złotych"; 

3) wart. 419 w § 1 w pkt 3 wyrazy" 1 00000 złotych" 
zastępuje się wyrazami" 1 000000 złotych"; 

4) wart. 422 w § 2 wyrazy ,,50000 złotych" zastępuje się 
wyrazami ,,500000 złotych"; 

5) wart. 447 w § 1 w pkt 2 wyrazy" 1 00 000 złotych" 
zastępuje się wyrazami" 1 000000 złotych"; 

6) wart. 450 wyrazy ,,500000 złotych" zastępuje się 

wyrazami ,,5000000 złotych"; 

7) wart. 454c w § 1 wyrazy "do 200000 złotych" zastępuje 
się wyrazami "do 2000000 złotych" . 

Art. 5. 1. W Kodeksie wykroczeń wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 1 wyrazy "do 50000 złotych" zastępuje się 
wyrazami "do 1000000 złotych"; 

2) wart. 10 w § 2 wyrazy "od 500 do 1 500 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 10000 do 30000 złotych"; 

3) wart. 23 wyrazy "od 10000 do 30000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 150000 do 450000 zło
tych"; 

4) wart. 24 w § 1 wyrazy "od 1000 do 50000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 20000 do 1 000000 zło
tych"; 

5) wart. 25 w § 1 wyrazy ,,10000 złotych" zastępuje się 
wyrazami" 1 00 000 złotych", a wyrazy "od 500 do 1 500 
złotych" - wyrazami "od 10000 do 30000 złotych"; 

6) wart. 37 wyrazy ,,20000 złotych" zastępuje się wyraza
mi ,,200000 złotych"; 

7) skreśla się art. 37a. 

2. Ilekroć przepisy ustaw przewidują za wykroczenia: 

1) inną dolną lub górną granicę grzywny niż wynikająca 
z przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń, ustala 
się ją w wysokości dziesięciokrotnej. 

2) dolną lub górną granicę nawiązki albo określają wartość 
kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala 
się je w wysokości dziesięciokrotnej. 

Art. 6. W Kodeksie postępowania w sprawach o wy
kroczenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 63 w § 2 wyrazy "od 500 do 5000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 5000 do 50000 złotych"; 

2) wart. 64 w § 1 wyrazy "od 500 do 7500 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 250000 złotych "; 

3) wart. 66 w § 1 wyrazy "od 500 do 3000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 200000 złotych"; 

4) wart. 136 w § 1 wyrazy "od 500 do 3000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 5000 do 30000 złotych" , 
a wyrazy "do 5000 złotych" - wyrazami "do 50000 
złotych"; 

5) wart. 148 w § 3 wyrazy "od 2000 do 10 000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 20000 do 300000 złotych" . 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 28 września 1990 r. 

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, 
poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. 
Nr 34, poz. 197 i Nr 36, poz. 206) wprowadza się następującą 
zmianę: 

Art. 67 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 67 . 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielo-

wi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzy
mał. gdyby w tym czasie pracował. Wynagro
dzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia 
dodatkowe oblicza się na podstawie przecięt
nego wynagrodzenia z okresu wszystkich mie
sięcy danego roku szkolnego, poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres za
trudnienia jest krótszy od roku szkolnego 
- z tego okresu. 
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2. J eżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i zajęc ia dodatkowe uległa 
zmianie w okresie, z którego oblicza się wyna
grodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzys
tywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeli
czen iu. 

3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi , 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 
ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczyn
kowy." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 września 1990 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 października 1990 r. 

w sprdwie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownic
two mieszkaniowe. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. 
Nr 74, poz. 440) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Właścicielom wkładów oszczędnościowych na 
książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia wejś
cia w życie rozporządzenia udziela się ze środków budżetu 
państwa dotacj i w formie premii gwarancyjnej, zwanej dalej 
" premią", na wyrównanie różnicy między oprocentowaniem 
tych wkładów a wskaźnikiem przeliczeniowym 1 m2 powierz
chni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonym na dany 
rok lub kwartał, jeżeli wkłady te zostaną wykorzystane na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych właściciela książeczki 
w ramach budownictwa mieszkaniowego: 

1) spółdzielczego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego, 

2) indywidualnego, obejmującego budowę domów jedno
rodzinnych, lokali w małych domach mieszkalnych 
i w domach wielomieszkaniowych. 

2. Warunkiem uzyskania premii jest posiadanie wkła
dów oszczędnościowych na książeczce mieszkaniowej przez 
okres nie krótszy niż 5 lat. 

3. Premii udziela się wówczas, gdy wskaźnik przelicze
niowy 1 m2 pow ierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
w roku lub kwartale zadysponowania wkładem jest wyższy 
od wskaźników obowiązujących w poszczególnych latach 
lub kwartałach gromadzenia wkładu na książeczce miesz
kaniowej, jeżeli procentowy wzrost tych wskaźników prze
kracza wysokość stopy oprocentowania wkładu obowiązu
jącej w roku jego wniesienia, a w razie zmiany tej stopy 
w roku lub kwartale - średniej stopy oprocentowania. 

4. Premię oblicza się od sumy wpłat wniesionych na 
książeczkę mieszkaniową w poszczególnych latach, na pod
stawie procentowego wzrostu wskaźnika przeliczeniowego 
1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w roku 
lub kwartale zadysponowania wkładem w stosunku do 
wskaźników obowiązujących w tych okresach. Jeżeli wzrost 
wskaźnika przeliczeniowego okaże się wyższy niż stopa 
oprocentowania wkładów, obniża się go o tę stopę oprocen
towania. 

5. Premia jest naliczana w odniesieniu do wysokości 
wkładów nie przekraczających kosztów budowy: 

1) 55 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w domu 
wielorodzinnym, 

2) 70 m2 powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, 
lokalu w małych domach mieszkalnych i w domach 
wielomieszkaniowych. 

6. Premia jest dopisywana do wkładu przez bank przy 
likwidacji książeczek mieszkaniowych. 

§ 2. Wskaźnik przeliczeniowy 1 m2
, o którym mowa 

w § 1, ustala Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownict
wa w porozumieniu z Ministrem Finansów na okresy roczne 
lub kwartalne poprzedzające wypłatę dotacji. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do udzielania dotacji poczynając od 
dnia 1 stycznia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 października 1990 r. 

w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. 
o utw orzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 
223) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników za
trudnionych w Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz regio
nalnych agencjach rynku rolnego, zwanych dalej " pracow
nikami" . 


