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2. Nauczycielowi posiadającemu w dniu wejścia
w życie rozporządzenia albo w dniu wejścia w życie
przepisów, o których mowa w ust. l , okres pracy dłuż
szy niż wymagany do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12 m i esięcy od tego dn ia upłynie okres
up r awniający go do nagrody wyższego stopnia, nag r odę niższą wypłaca się w pelnej wysokości,
a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różni 
cę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody

Poz. 77, 78 i 79

z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalan ia okresów
pracy i innych okresów uprawn i ającyc h do nagrody jubi leuszowej oraz zasad jej ob liczan ia i wypłacania
(Mon itor Pols ki Nr 44, poz. 358), okresy te po dl ega j ą
wliczen iu na dotychczasowych zasadach przy usta laniu prawa do kole jnych nagród.
2. Nauczyciele, którzy pOdjęli zatrudn ien ie po dniu
w życie rozporządzenia, nabywają prawo do
nag rody jubileuszowej na zasadach określo nych
w § 1-5, niezależnie od wcześniej szego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
wejścia

n i ższej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowied nio zastosowanie w wypadku, gdy w dniu, w którym nauczyciel udokum entował swoje prawo do nagrody, był uprawniony
do nagrody wyższego stopnia, oraz w wypadku, gdy
nauczyciel prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od
tego dnia.
§ 6. 1. Nauczycielom, którzy przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia nabyli prawo do nagrody jubi leuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzen iu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

§ 7.1. Nauczyciele, którzy na podstawie o d rę bnych
przepisów uprawnieni są do nagrody jubileuszowej,
zachow u ją nadal te uprawnienia.

2. W razie zbiegu uprawnień do nagrody ju bil euszowej, nauczyciel ma prawo do jednej, korzystniej szej nagrody.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogloszen ia.

życie

po
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M inister Edu kacji Narodowej: J. J. Wiatr
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z dnia 7 lutego 1997 r.
zmieniające roz porządze nie

w sprawie amortyzacji

środków trwałych

oraz

wartości

niematerialnych i praw-

nych .
Na pOdstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr l , poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 11 3, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86,
poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz.
704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405. Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz
z 1997 r. Nr 9, poz. 44) oraz art. 22 ust. 7 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646,
z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r.
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25
poz. '13, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147,
poz. 686 i Nr 156, poz. 776) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17
styczn ia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niem aterialnych i prawnych (Dz. U.
Nr 6. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 8 po wyrazach " nie wyższyc h n iż 3,0"
dodaje się wyrazy "d la maszyn i urządzen, o których m owa w ust. 7";
2) w § 13 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "samochodów
nabytych " dOdaje s ię wyrazy "a lbo przyjętych do
odpłatnego używania " .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia i ma zastosowan ie od dnia ' stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska- Trenkner
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z dnia 14 lutego 1997 r.
zmieniające rozporządzenie

Na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 51 pkt 3 ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakladach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz . 341, z 1993 r. Nr 28,

w sprawie podatku od gier.
poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 621) za r ządza s i ę, co następu 
je:

