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Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431 oraz z 1991 r. Nr 73, poz. 
321) wart. 43 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy " pozbawienia wolności do lat 2, ograni
czenia wolności albo grzywny" zastępuje się wyrazami 
" aresztu, ogran iczen ia wolności albo grzywny" , 

2) w ust. 2 wyraz " przestępstwa" zastępuje się wyrazem 
" wykroczen ia" , 

3) w ust. 4 wyrazy " w ust. 3" zastępuje się wyrazami "w 
ust. 1 i 3" , 

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 
,,5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 

1 lub 3, można orzec przepadek napoju alkoholowe
go, chociażby nie był własnością sprawcy." 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 
116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, 
poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. 
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, 
z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. 
Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 
72, poz. 422 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131) wart. 40 
w § 1 wyrazy " art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 paźdz i ernika 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi" zastępuje się wyrazami "art. 43 ustawy 
z dnia 26 październ i ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" . 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 20 września 1991 r. 

o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

Dziennika Urzędowego 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. o wy
dawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzien
nika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor 
Polski " (Dz. U. Nr 58, poz. 524) art. 4 otrzymuje brzmie
nie: 

"Art. 4. Akty prawne ogłoszone w dzienniku wchodzą w ży
cie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, 
jeżeli same nie stanowią inaczej ." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 26 września 1991 r. 

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo 
budżetowe. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędz ie 
Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. 
U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 
18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132 
oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Ministrowi Finansów przysługuje prawo emito
wania skarbowych papierów wartościowych ,

w szczególności obligacji państwowych i bonów 
skarbowych. 

2. Wysokość emisji, z zastrzeżeniem ust. 3, okreś
lają ustawy. 

3. W przypadku emisji krótkoterminowych papie
rów wartościowych , przy których termin realiza
cji praw jest krótszy niż rok od daty emisj i, ustawy 
określają dopuszczalny stan zadłużenia Skarbu 
Państwa z tytułu sprzedaży tych papierów." 

1) wart. 33 w ust. 5 po wyrazach "w tym równlez 
określenia wysokości stawek należności budżetowych " 

dodaje się wyrazy ..i wielkości zadłużen ia z tytułów 
określonych wart. 40 ust. 1 pkt 1 i 2", 

2) w art. 40: 
a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się przecinek i dodaje wyrazy 

" oraz innych skarbowych papierów wartościo
wych", 

b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 
" W przypadku emisji skarbowych papierów war 
tościowych, przy których termin realizacji praw 
jest krótszy niż rok od daty emisj i (emisje krótko
terminowe) , ustawa budżetowa określa jedynie do
puszczalne zadłużenie w ciągu roku i na koniec 
roku." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze 
Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo nia . 

budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150) 
wprowadza się następujące zmiany: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 




