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Art. 151. 1. Traci moc ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Oz:U. z 1992 r. Nr 11 , 
poz. 41 i Nr26, poz. 114 0razz 1995 r. Nr 104, poz. S1S), 
z wyjątkiem art. 69- 81, które tracą moc z dniem 
30 czerwca 1998 r. 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak ni ż przez 
okres l roku od dnia wejścia jej w życie, zachowują 
moc przepisy wydane na podstawie ustawy, o której 
mowa w ust. l, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą usta
wą· 

Art. 152. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1998 r., z wyjątkiem: 

1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 77, 80, 87-1 00, 109 ust. 4 
i art. 143, które wchodzą w życ ie z dniem l lipca 
1998 r., 

2) art. 39 ust. 3 i art. 8S, które wchodzą w życie z dniem 
1 styczn ia 1999 r. 
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USTAWA 

z dnia 26 czerwca 1997 r. 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych . 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpn ia 1996 r. o komer
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. 
Nr 32, poz. 184) wart. 38 w ust. 1 wyrazy "w ciąg u 
trzech miesięcy" zastępuje się wyrazami "w ciągu sze
ściu miesięcy", a po ust. 1 dodaje s ię ust. la w brzmie
niu: 

"la. Minister Skarbu Państwa, w drodze rozporzą
dzenia, może skrócić termin, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli zaistnieją warunki umożliwiają

ce wcześniejsze udostępn ienie akcj i upraw
nionym pracownikom oraz rolnikom lub ryba
kom." 

Art. 2. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restruk
turyzacji fi nansowej przedsiębiorstw i banków oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82 oraz 
z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, 
poz. 561) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpn ia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych (Dz. U. Nr 11 8, poz. 561 
i Nr 156, pOl. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) 
stosuje się odpowiednio, l tym że uprawnio
nym pracownikom oraz roln ikom lub rybakom 
przysługuje prawo do n ieodpłatnego nabycia 
do 1S% akcji Skarbu Państwa według stanu 
z dnia objęcia przez Skarb Państwa, jeżeli do 
Skarbu Państwa należy jeszcze taka część akcji. 
Jeżeli do Skarbu Państwa należy mniejsza 
część akcj i, prawo do nieodpłatnego nabycia 
ogranicza się do tej części."; 

2) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Warunkiem zamiany wierzytelności na akcje 
jest powstanie zobowiązan ia dłużnika przed 
dniem 31 grudnia 1996 r." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 8 lipca 1997 r. 
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USTAWA 

z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o partiach politycznych. 

Rozdzial l 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Partia polityczna jest dobrowolną organi
zacją, występującą pod okreś loną nazwą, stawiającą 
sobie za ce l udział w życi u publicznym poprzez wywie-

ran ie metodam i demokratycznymi wplywu na kształto
wanie polityki państwa lub sprawowanie władzy pu
blicznej . 

2. Partia polityczna może korzystać z praw wynika
jących z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii 
politycznych. 




