
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 sierpnia 1995 r. Nr 95 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

471 - z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o normalizacji 2333 

472 - z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 2333 

473 - z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach usta-
lania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. 2334 

474 - z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" 2335 

475 - z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz 
o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym 2341 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

476 - Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie określenia terminu płatności opłat 
sankcyjnych przez producentów cukru 2346 

477 - Krajowej Rady Radiofonii i Teiewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abona-
mentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 2347 

471 
USTAWA 

z dnia 8 czerwca 1995 r. 

o zmianie ustawy o normalizacji. 

Art. 1. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o nor
malizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Komitet, na wniosek Normalizacyjnych Komisji 

Problemowych, ustanawia Polskie Normy, 
oznacza je numerem i symbolem "PN" na 
zasadzie wyłączności oraz wycofuje je ze zbioru."; 

2) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 23. Osoba odpowiedzialna za działalność 

produkcyjną lub usługową albo za kontrolę 
jakości, która nie przestrzega wymagań 
norm, których stosowanie jest obowiązkowe, 
bądź nie zachowuje warunków określonych 
w decyzji zezwalającej na odstąpienie od 
obowiązku stosowania norm: 

1) w produkcji wyrobów przeznaczonych do 
obrotu oraz przy wprowadzaniu ich do 
obrotu, 

2) w obrocie wyrobami do czasu dokonania 
odbioru przez pierwszego użytkownika lub 
konsumenta albo do terminu określonego 
w normie, 

3) przy wykonywaniu czynności objętych 
normami 

- podlega karze grzywny."; 

3) wart. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Komitet zastąpi normy branżowe, o których 

mowa w ust. 3, Polskimi Normami najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 1997 r." 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 

472 
USTAWA 

z dnia 30 czerwca 1995 r. 

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wybo
rze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, 

poz. 398 i Nr 79, poz. 465 oraz z 1993 r. Nr 45, poz. 205) 
wprowadza się następujące zmiany: 
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1) wart. 2 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1; 

2) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmien iu: 
"Art. 8a. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat i liczy się 

od dnia objęcia urzędu, którym jest dzień 
złożenia przysięgi wobec Zgromadzenia 
Narodowego. 

Art. 8b. 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa 
wart. 7, żaden z kandydatów na Prezy
denta nie uzyska większości bezwzględ
nej ważnie oddanych głosów, w 14 dniu 
po pierwszym głosowaniu przeprowa
dza się drugą turę głosowania. 

2. W drugiej turze głosowania biorą 
udział dwaj kandydaci, którzy w pierw
szym głosowaniu otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów i nie wycofali 
swojej kandydatu ry. 

3. Za wybranego na urząd Prezydenta 
w drugiej turze głosowania uznaje się 
tego kandydata, który uzyskał większą 
liczbę ważnie oddanych głosów., . 

4. Jeżeli spośród dwóch kandydatów, 
o których mowa w ust. 2, przed drugą 
turą głosowania pozostałby na' liście 
tylko jeden kandydat, do udziału w dru
giej turze głosowania dopuszcza się 
następnego kandydata, który w pierw
szym głosowaniu uzyskał kolejno naj
większą liczbę głosów i nie wycofał 
swojej kandydatury."; 

3) wart. 10 w ust. 1 skreśla się pkt 8; 

4) wart. 68 skreśla się ust. 2-5 oraz oznaczenie 
ust. 1; 

5) wart. 69 w ust. 2 wyrazy "w art. 68 ust. 3" zastę
puje się wyrazami "w art. 8b ust. 1"; 

6) wart. 70 skreśla się ust. 2; 

7) wart. 71 wyrazy " Zgromadzeniu Narodowemu" 
zastępuje się wyrazami "Sądowi Najwyższemu"; 

8) w art. 75 skreśla się ust. 3; 

9) art. 76 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 76. 1. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby 

Admin istracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych na podstawie sprawozda-

nia z wyborów przedstawionego przez 
Państwową Komisję Wyborczą oraz po 
rozpoznaniu protestów rozstrzyga 
o ważności wyboru Prezydenta. 

2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, 
Sąd Najwyższy podejmuje w formie 
uchwały nie później niż w 20 dniu po 
dniu wyborów na posiedzeniu z udzia
łem Prokuratora Generalnego i prze
wodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej. 

3. Uchwałę Sądu Najwyźszego przedsta
wia się niezwłocznie Marszałkowi Sej
mu, a także przesyła Państwowej Ko
misji Wyborczej oraz ogłasza w Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej."; 

10) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu: 
"Art. 76a. 1. W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy 

uchwały stwierdzającej nieważność 
wyboru Prezydenta, przeprowadza 
się nowe wybory na zasadach i w try
bie przewidzianych niniejszą ustawą. 

11) w art. 83: 

2. Zarządzenie Marszałka Sejmu o no
wych wyborach podaje się do pu
bl icznej wiadomości i ogłasza 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej najpóźniej w 5 dniu od dnia 
ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższe
go, o której mowa w ust. 1."; 

a) w ust. wyraz "państwowego " zastępuje się 
wyrazem "publicznego" , 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Państwowa Komisja Wyborcza w porozu

mieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji 
określi szczegółowe zasady, na których zare
jestrowani kandydaci i osoby przez nich 
wskazane mogą prezentować programy wy
borcze oraz składać oświadczenia w publicz
nym radiu i telewizji." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 

473 
USTAWA 

z dnia 6 lipca 1995 r. 

o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o 
rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania 
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 
127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 
385 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17) wart. 17 po ust. 2 
dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Procentowy wskaźnik przeciętnego wynagrodze-

nia, o którym mowa w ust. 2, ulega podwyższeniu 
o jeden punkt procentowy w terminie każdej ko
lejnej waloryzacji aż do osiągnięcia 100% prze
ciętnego wynagrodzenia." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1996 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 




