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Art. 19. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, 
poz. 482 i z 1994r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 12 w ust. 4 w pkt 5 wyrazy "zakładowych 
funduszach socjalnym i mieszkaniowym, zwiększają te 
fundusze" zastępuje się wyrazami "zakładowym fun
duszu świadczeń socjalnych, zwiększają ten fundusz"; 

2) wart. 16 w ust. 1 w pkt 45 wyrazy "zakładowych 
funduszy socjalnego i mieszkaniowego" zastępuje się 
wyrazami "zakładowego funduszu świadczeń socjal
nych", a wyrazy "te.fundusze" zastępuje się wyrazami 
"ten fundusz"; 

3) w art. 37 w ust. 1 w pkt 1 lit. a) wyrazy "zakładowych 
funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "za
kładowym funduszu świadczeń socjalnych". 

Art. 20. Ilekroć w innych ustawach jest mowa o za
kładowym funduszu socjalnym i zakładowym funduszu mie
szkaniowym, oznacza to zakładowy fundusz świadczeń soc
jalnych tworzony na zasadach określonych w ustawie. 

Art. 21 . Nie wykorzystane środki zakładowego fun
duszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego 
przechodzą na Fundusz. 

Art. 22. Traci moc ustawa z dnia 24 października 

1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkanio
wym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 58, poz. 343, z 1991 r. Nr 80, poz. 350 i z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85) . 

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r. 
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USTAWA 

z dnia 10 marca 1994 r. 

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja 
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, 
poz. 319) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 3; 

2) art. 4 i art. 5 otrzymują brzmienie: 

"Art. 4. 1. Wybory do Senatu przeprowadzają: 

1) Państwowa Komisja Wyborcza, 

2) okręgowe komisje wyborcze, 

3) obwodowe komisje wyborcze. 

2. W okręgu wyborczym obejmującym obszar 
województwa warszawskiego funkCję okrę
gowej komisji wyborczej w wyborach do 
Senatu pełni okręgowa komisja wyborcza 
dla miasta stołecznego Warszawy, zaś 

w okręgu obejmującym obszar województ
wa katowickiego - okręgowa komisja wy
borcza z siedzibą w Katowicach. 

Art. 5. Państwowa Komisja Wyborcza, powołana na 
podstawie przepisów Ordynacji wyborczej do 
Sejmu, zapewnia przygotowanie, organizację 
oraz przeprowadzenie wyborów do Senatu, 
a w szczególności : 

1) ogłasza wyniki wyborów do Senatu, 

. 2) wydaje wybranym senatorom zaświadcze
nia o wyborze, 

3) przedkłada Senatowi do wiadomości spra
wozdanie z wyborów."; 

3) wart. 6: 

a) w ust. 1 wyrazy "Do zadań wojewódzkiej komisji 
wyborczej należy w szczególności :" zastępuje się 
wyrazami "Do zadań okręgowej · komisji wyborczej 
powołanej na podstawie przepisów Ordynacji wy
borczej do Sejmu należy w szczególności:", 

b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1; 

4) skreśla się art. 7; 

5) wart. 9 skreśla się zdanie drugie; 

6) wart. 10: 
a) w ust. 1 wyraz "wojewódzkiej" zastępuje się wyra

zem "okręgowej", a wyrazy "w 55 dniu" zastępuje 
się wyrazami "w 40 dniu", 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. Zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sena

torów dokonuje na piśmie pełnomocnik komite
tu wyborczego albo upoważniona przez niego 
osoba, zwani dalej "pełnomocnikiem". Każde 
zgłoszenie musi być poparte podpisami co naj
mniej 3000 wyborców stale zamieszkałych 
w danym okręgu wyborczym. 

4. Do zgłoszenia kandydatów na senatorów prze
pisu art. 79 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu 
nie stosuje się . ", 

c) skreśla się ust. 5; 

7) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
" Art. 12. Informacje o zarejestrowanych kandydatach 

na senatorów właściwa okręgowa komisja 
wyborcza podaje do wiadomości publicznej 
w formie obwieszczenia."; 
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8) wart. 13 po wyrazach "oraz nazwy" dodaje się wyrazy 
"lub skróty nazw"; 

9) wart. 14 i wart. 15 w ust. 1 wyrazy "z prawej strony" 
zastępuje się wyrazami "z lewej strony"; 

10) skreśla się art. 16; 

11) wart. 17 w ust. 3 wyraz "wojewódzkiej" zastępuje się 
wyrazem "okręgowej"; 

12) skreśla się art. 18; 

13) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 19. 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje 
wskutek: 

1) odmowy złożenia ślubowania senator-
skiego, 

2) utraty prawa wybieralności, 

3) zrzeczenia się mandatu, 

4) śmierci, 

5) zajmowania przez senatora lub powo
łania go na stanowisko sędziego Try
bunału Konstytucyjnego, sędziego 

Trybunału Stanu, sędziego Sądu Naj
wyższego, Prezesa Narodowego Ban
ku Polskiego, Rzecznika Praw Obywa
telskich, Prezesa Najwyższej Izby Kon
troli, ambasadora oraz wojewody. 

2. Wygaśnięcie mandatu senatora stwierdza 
Senat. 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sena
tora zajmującego w dniu wyborów stano
wisko wymienione w ust. 1 pkt 5 na
stępuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi 
Senatu, w terminie 7 dni od dnia wydan'ia 
zaświadczenia o wyborze, oświadczenia 
o złożeniu rezygnacji z zajmowanego sta
nowiska; wygaśnięcie mandatu senatora 
powołanego w czasie kadencji na stano
wisko, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 
następuje z dniem powołania."; 

14) wart. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. W wyborach uzupełniających wysokość dotacji 
podmiotowej przysługującej w związku z wydat
kami na kampanię wyborczą poniesionymi przez 
komitet wyborczy zgłaszający kandydata, który uzy
skał mandat, określa Państwowa Komisja Wybor
cza, przy uwzględnieniu kwoty dotacji przypadają
cej na jednego senatora w poprzednich wyborach 
do Senatu oraz wskaźnika przeciętnego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten 
oblicza Główny Urząd Statystyczny za okres od 
miesiąca, w którym przeprowadzono poprzednie 
wybory, do miesiąca, w którym odbyły się wybory 
uzupełniające."; 

15) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

"Art. 20a. 1. W wypadku zarządzenia wyborów uzu
pełniających do Senatu na ten sam dzień 
co wybory do rad gmin stosuje się przepi
sy niniejszej ustawy ze zmianami wynika
jącymiz poniższych ustępów. 

2. W wyborach uzupełniających , o których 
mowa w ust. 1, głosowanie przeprowa- : 
dza się w obwodach głosowania utwo
rzonych dla wyborów do rad gmin na 
podstawie ustawy - Ordynacja wybor
cza do rad gmin, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W szpitalach oraz w zakładach karnych 
i aresztach śledczych, a także w oddzia
łach zewnętrznych tych zakładów i aresz
tów, rady gminy na wniosek wójtów 
tworzą obwody głosowania, jeżeli prze
bywać w nich będzie wdniu wyborów co 
najmniej 50 wyborców. Obwodowe ko
misje wyborcze dla tych obwodów po
woływane są w trybie określonym w usta
wie, o której mowa wart. 1 ust. 1. 

4. Do spisu wyborców dla obwodów, o któ
rych mowa w ust. 3, wpisuje się tylko 
wyborców posiadających czynne prawo 
wyborqe do Senatu. Dla pozostałych 

obwodów sporządza się dodatkowe spisy 
wyborców posiadających czynne prawo 
wyborcze do Senatu, a nie posiadających 
czynnego prawa wyborczego do rady 
gminy. 

5. WłaŚciwymi do przeprowadzenia głoso 
wania i ustalenia jego wyników w ob
wodach są obwodowe .komisje wyborcze 
powołane na podstawie ustawy, o której 
mowa w ust. 2', 

6. Głosowanie odbywa się bez przerwy 
w godzinach określonych w ustawie, 
o której mowa w ust. 2. 

7. Zadania okręgowej komisji wyborczej, 
o której mowa wart. 6, wykonuje woje
wódzka komisja wyborcza powołana na 
podstawie przepisów ustawy - Ordyna
cja wyborcza do rad gmin."; 

16) art. 21 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 21. 1. Łączny czas rozpowszechniania nieodpła

tnych audycji wyborczych w .regionalnych 
programach, przyznany wszystkim komite
tom wyborczym, które zarejestrowały jed
nego lub więcej kandydatów na senato
rów, wynosi: 
1) 6 godzin w Telewizji Polskiej, 
2) 10 godzin w Polskim Radiu. 

2. Czas rozpowszechniania nieodpłatnych 
audycji wyborczych dzielony jest pomię
dzy uprawnione komitety wyborcze pro
porcjonalnie do liczby zarejestrowanych 
kandydatów. 

3. W wyborach uzupełniających łączny czas 
rozpowszechniania nieodpłatnych audycji 
wyborczych w regionalnych programach, 
przyznawany wszystkim komitetom wy
borczym, które zarejestrowały kandydatów 
w danym okręgu wyborczym, wynosi : 
1) 1,5 godziny w Telewizji Polskiej, 

2) 2,5 godziny w Polskim Radiu."; 
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17) po art. 21 dodaje się art. 21 a w brzmieniu: 

"Art. 21 a. 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował 

kandydatów na senatorów tylko w jed
nym okręgu wyborczym, sprawozdanie 
finansowe, o którym mowa w Ordynacji 
wyborczej do Sejmu, podaje do publicz
nej wiadomości w dzienniku o zasięgu 
regionalnym, obejmującym dany okręg 
wyborczy. 

2. Komitet wyborczy utworzony przez wy
borców, który zarejestrował kandydatów 
na senatorów tylko w jednym okręgu 
wyborczym, informację o przekazaniu na 
cel społecznie użyteczny nadwyżki pozy-

skanych funduszy na cele kampanii wy
borczej nad poniesionymi wydatkami, 
o której mowa w Ordynacji wyborczej do 
Sejmu, podaje do publicznej wiadomości 
w dzienniku o zasięgu regionalnym, obej
mującym dany okręg wyborczy." 

Art. 2. Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 10 
maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypos
politej Polskiej, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z przepisów ogłoszonych przed dniem.wydania jednolitego 
tekstu. 

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

z dnia 10 marca 1994 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. 
o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 78, poz. 394) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) zakładzie pracy - oznacza to zakład pracy w rozu
mieniu Kodeksu pracy oraz osobę fizyczną zatrud
niającą pracowników w celach zarobkowych, a tak
że jednoosobowy podmiot gospodarczy w rozu
mieniu przepisów o działalności gospodarczej,"; 

2) wart. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zadania określone w ustawie realizuje Minister 
Pracy i Polityki Socjalnej przy pomocy Urzędu Pracy 
oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy, 
które współdziałają z organami samorządu terytoria
lnego."; 

3) wart. 21: 

a) w ust. 2 wyrazy "ust. 3, 4 i 5" zastępuje się wyrazami 
"ust. 3, 4, 5 i 5a", 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

,,5a. Prawo do zasiłku do czasu otrzymania propozy
cji odpowiedniej pracy, wykonywania prac in
terwencyjnych lub robót publicznych przysłu
guje, na warunkach określonych w ustawie, 
bezrobotnemu, który ma na utrzymaniu co 
najmniej jedno dziecko, na które pobiera zasiłek 
rodzinny lub w wieku do 25 lat - jeżeli kształci 
się ono w systemie dziennym w szkole lub 
w szkole wyższej i nie ma własnego stałego 
dochodu przekraczającego w miesiącu połowy 
naj niższego wynagrodzenia, o ile: 

1) małżonek bezrobotnego jest również bez
robotny i utracili oni prawo do zasiłku 

z przyczyn innych niż określone wart. 22 
ust. 1, 

2) bezrobotny jest samotny i utracił prawo do 
zasiłku z przyczyn innych niż określone 

wart. 22 ust. 1.", 

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

,,10. Do bezrobotnych, o których mowa w ust. 5, nie 
stosuje się postanowień art. 12 ust. 2. Bezrobo
tni ci mają jednak obowiązek zgłaszania się na 
wezwanie właściwego rejonowego urzędu 
pracy, wystosowane w celu przedłożenia okre
ślonych w ustawie propozycji zatrudnienia."; 

4) wart. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Okresy niepobierania zasiłku z przyczyny wymienio
nej wart. 22 ust. 1 pkt 12 wlicza się do okresów 
wymaganych do nabycia lub zachowania upraw
nień pracowniczych, z zastrzeżeniem przepisu 
ust. 2, oraz do okresów składkowych, w rozumieniu 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin, jednak łącznie z okresami pobiera
nia zasiłku, w wymiarze nie dłuższym od okresu, 
przez który bezrobotny pobierałby zasiłek, w przy
padku niewystąpienia okoliczności, o której mowa 
wart. 22 ust. 1 pkt 12."; 

5) po art. 49 dodaje się art. 49 1 w brzmieniu: 
"Art. 491

• Minister Współpracy Gospodarczej z Zagra
nicą w porozumieniu z Ministrem Pracy i Po
lityki Socjalnej określa, w drodze rozporzą
dzenia, zasady i kryteria rozdziału limitu za
trudnienia pracowników polskich, jeżeli zo-


