Dziennik Ustaw Nr 72
2.

-

979

wynagrodzenia stanowiącego
obliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zajęc i a dodatkowe uległa
zmi anie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczen iu.

Poz. 423, 424 i 425

J eżeli wysokość

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

pod stawę

z

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

mocą

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16

października

1990 r.

w sprdwie u d zielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 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
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 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonym na dany
rok lub kwartał, jeżeli wkłady te zostaną wykorzystane na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych właściciela książeczki
w ramach budownictwa mieszkaniowego:
ci a w

1)

życie rozporządzenia

spółdzielc zego

od sumy wpłat wniesionych na
w poszczególnych latach, na podstawie 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 oprocentowania.
4.

2. Warun kiem uzyskania premii jest posiadanie wkła
dów oszczędn ościowych na książeczce mieszkaniowej przez
okres nie krótszy niż 5 lat.
3. Premii udziela się wówczas, gdy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 pow ierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
w roku lub kwartale zadysponowania wkładem jest wyższy
od wskaźnikó w obowiązujących w poszczególnych latach
lub kwartałac h gromadzenia wkładu na książeczce mieszkaniowej, jeżeli procentowy wzrost tych wskaźników przekracza wysokość stopy oprocentowania wkładu obowiązu
jącej w roku jego wniesienia, a w razie zmiany tej stopy
w roku lub kwartale - średniej stopy oprocentowania.

oblicza

się

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

wkładów

1) 55 m2 powierzchni
wielorodzinnym,

wielorodzinnego oraz jednorodzinnego,

2) indywidualnego, obejmującego budowę domów jednorodzinnyc h, lokali w małych domach mieszkalnych
i w domac h wielomieszkaniowych.

Premię

książeczkę mieszkaniową

użytkowej

mieszkania w domu

2) 70 m 2 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 Budownictwa 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 orze niu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz.
223) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz regionalnych agencjach rynku rolnego, zwanych dalej " pracow nikami" .

