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USTAWA

z dnia 21 grudnia 2001 r.

o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze-
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowa-
niem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci han-
dlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy
ustawy o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszka-

niowe.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,

poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,
poz. 1316) w art. 14 skreÊla si´ ust. 1a.



Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 34:

a) skreÊla si´ ust. 2,

b) w ust. 3 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ wyrazy „z uwzgl´dnieniem wy-
sokoÊci przychodów przedsi´biorstw energe-
tycznych osiàganych z dzia∏alnoÊci obj´tej kon-
cesjà, a tak˝e kosztów regulacji.”;

2) po art. 45a dodaje si´ art. 45b w brzmieniu:

„Art. 45b. Zmiany op∏at za ciep∏o dostarczane od-
biorcom nie mogà nast´powaç cz´Êciej
ni˝ raz na 12 miesi´cy.”

Art. 3. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par-
tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 28 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Subwencja, o której mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je poczynajàc od 1 stycznia roku nast´pujàcego
po roku, w którym odby∏y si´ wybory. Subwen-
cja wyp∏acana jest do koƒca roku, w którym od-

bywajà si´ kolejne wybory, z zastrze˝eniem
art. 32.”;

2) w art. 29:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. WysokoÊç rocznej subwencji, o której mowa
w art. 28, dla danej partii politycznej albo ko-
alicji wyborczej ustalana jest na zasadzie
stopniowej degresji proporcjonalnie do ∏àcz-
nej liczby g∏osów wa˝nych oddanych na listy
okr´gowe kandydatów na pos∏ów tej partii
albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby
g∏osów odpowiadajàce poszczególnym
przedzia∏om okreÊlonym w procentach, we-
d∏ug nast´pujàcego wzoru:

S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ rocznej subwencji,
W1-5 — liczby g∏osów kolejno obliczane dla ka˝dego

wiersza poni˝szej tabeli, podane odr´bnie
w wyniku rozbicia ∏àcznej liczby g∏osów wa˝-
nych oddanych w skali kraju ∏àcznie na listy
okr´gowe kandydatów na pos∏ów danej par-
tii politycznej albo koalicji wyborczej, odpo-
wiednio do wyznaczonego w procentach
przedzia∏u,

M1-5 — wysokoÊç kwoty w z∏otych dla kolejnych
wierszy poni˝szej tabeli:
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Wiersz

G∏osy wa˝ne oddane w ca∏ym kraju ∏àcznie na listy okr´gowe kan-
dydatów na pos∏ów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej

w rozbiciu odpowiednio dla ka˝dego przedzia∏u
WysokoÊç kwoty za jeden g∏os

(M)

procent liczba g∏osów (W)

1 do 5% 10 z∏otych

2 powy˝ej 5% do 10% 8 z∏otych

3 powy˝ej 10% do 20% 7 z∏otych

4 powy˝ej 20% do 30% 4 z∏ote

5 powy˝ej 30% 1 z∏oty 50 groszy

2. Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na
podstawie ust. 1 i art. 28, jest ka˝dego roku
w okresie kadencji Sejmu wyp∏acana danej
partii politycznej w czterech równych kwar-
talnych ratach, z zastrze˝eniem art. 32.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pierwsza kwartalna rata przys∏ugujàcej partii
politycznej subwencji wyp∏acona zostanie
najpóêniej 30 dnia od dnia og∏oszenia przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Mo-
nitor Polski» informacji o przyj´tych i odrzu-
conych sprawozdaniach wyborczych komi-
tetów wyborczych.”

Art. 4. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 42:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do
bezp∏atnego w´gla, przys∏ugujàcego emery-
tom i rencistom górniczym z kopalƒ ca∏kowi-
cie likwidowanych, wyp∏acanych przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,”



b) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) od dnia 1 stycznia 2003 r. — a˝ do wygaÊni´-
cia — ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u
prawa do bezp∏atnego w´gla, przys∏ugujàce-
go emerytom i rencistom górniczym z ko-
palƒ ca∏kowicie likwidowanych, wyp∏aca-
nych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.”;

2) w art. 55 w ust. 1 po wyrazach „Pracy do bezp∏atne-
go w´gla” dodaje si´ wyrazy „z kopalƒ ca∏kowicie
likwidowanych”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) w art. 75 w pkt 7 wyrazy „z dniem 1 stycznia
2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycznia
2003 r.”

Art. 6. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) premie dla pracowników URT — do wysoko-
Êci 20% Êrodków zgromadzonych na wydzie-
lonym rachunku Êrodka specjalnego.”,

b) w ust. 2 wyrazy „z zastrze˝eniem art. 112 
ust. 5—7” zast´puje si´ wyrazami „z zastrze˝e-
niem art. 112 ust. 5 i 6”;

2) w art. 112:

a) skreÊla si´ ust. 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracownikom URT mo˝e byç przyznana pre-
mia, wyp∏acana z wydzielonego rachunku
Êrodka specjalnego okreÊlonego w art. 32
ust. 1 pkt 5.”,

c) skreÊla si´ ust. 7 i 8;
3) w art. 151 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) art. 9 oraz art. 25 ust. 1, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

4) art. 32, art. 59 ust. 1 oraz art. 112 ust. 5 i 6,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”

Art. 7. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1086)
w art. 79  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w roku 2002 — w kwocie 300 000 000 z∏,”.

Art. 8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27 i Nr 57, poz. 601) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 12 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Koszty zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 1, oraz koszty za∏o˝enia ksi´gi wieczystej
dla lokalu i wpisu do ksi´gi wieczystej obcià˝a-
jà cz∏onka spó∏dzielni, na rzecz którego dokonu-
je si´ przeniesienia w∏asnoÊci lokalu.

5. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝szego
wynagrodzenia og∏aszanego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie Ko-
deksu pracy jako koszt zawarcia umowy nota-
rialnej oraz op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝szego
wynagrodzenia jako koszt za∏o˝enia i wpisu do
ksi´gi wieczystej, o której mowa w ust. 4.”;

2) w art. 39:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Na pisemne ˝àdanie cz∏onka, któremu przys∏u-
guje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu mieszkalnego, spó∏dzielcze prawo do lokalu
u˝ytkowego, w tym spó∏dzielcze prawo do gara-
˝u, spó∏dzielnia mieszkaniowa jest zobowiàzana
zawrzeç z tym cz∏onkiem umow´ o przeniesie-
nie w∏asnoÊci lokalu po dokonaniu przez nie-
go:”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝sze-
go wynagrodzenia og∏aszanego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy na podsta-
wie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umo-
wy notarialnej oraz op∏at´ w wysokoÊci 1/3
najni˝szego wynagrodzenia jako koszt za∏o-
˝enia i wpisu do ksi´gi wieczystej, o których
mowa w ust. 2 i 5.”;

3) w art. 41:

a) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „uzasad-
nione koszty prac geodezyjnych, ponosi Skarb
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „koszty uza-
sadnionych prac geodezyjnych, refunduje
Skarb Paƒstwa” oraz w zdaniu drugim wyrazy
„10 miesi´cy” zast´puje si´ wyrazami „20 mie-
si´cy”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5—8 w brzmieniu:

„5. Koszty, o których mowa w ust. 4, sà refundo-
wane z bud˝etu paƒstwa na wniosek spó∏-
dzielni. Wniosek o refundacj´ kosztów spó∏-
dzielnia sk∏ada do wojewody w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ spó∏dzielni, do∏àczajàc
rachunki lub inne dowody poniesienia tych
kosztów.

Dziennik Ustaw Nr 154 — 12818 — Poz. 1802



6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których
mowa w ust. 1, spó∏dzielnia stosuje przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

7. Wojewoda zwraca koszty uzasadnionych
prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 4.

8. Spó∏dzielnia sk∏ada wniosek o refundacj´
kosztów, po spe∏nieniu warunków, o których
mowa w ust. 4, jednak nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2005 r.”;

4) w art. 42 w ust. 1, w art. 49 w ust. 1 i w art. 51 wy-
razy „12 miesi´cy” zast´puje si´ wyrazami
„24 miesi´cy”;

5) w art. 44 w ust. 2 skreÊla si´ zdanie drugie i trzecie;

6) skreÊla si´ art. 50;

7) w art. 54 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „najpóê-
niej w ciàgu 9 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie” zast´puje si´ wyrazami „nie póêniej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2002 r.”

Art. 9. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”

Art. 10. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499 i Nr 74, poz. 786) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 122:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, w terminie

4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia sprawozdania
wyborczego:
1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrze˝eƒ,
2) przyjmuje sprawozdanie, wskazujàc na je-

go uchybienia, albo
3) odrzuca sprawozdanie w wypadku stwier-

dzenia:
a) pozyskania lub wydatkowania Êrodków

komitetu wyborczego z naruszeniem
przepisów art. 110 albo limitu okreÊlo-
nego w art. 114 ust. 1 i 2,

b) przekazania koalicyjnemu komitetowi
wyborczemu albo komitetowi wybor-
czemu wyborców lub przyj´cia przez
komitet Êrodków finansowych lub war-
toÊci niepieni´˝nych z naruszeniem
przepisów art. 111 ust. 2—4,

c) przeprowadzania zbiórek publicznych
wbrew zakazowi, o którym mowa
w art. 112 ust. 2,

d) przyj´cia przez komitet wyborczy partii
politycznej Êrodków finansowych po-
chodzàcych z innego êród∏a ni˝ Fundusz
Wyborczy tej partii.”,

b) w ust. 2 wyrazy „mo˝e zwróciç si´ do danego ko-
mitetu wyborczego o usuni´cie wad sprawozda-
nia lub o udzielenie” zast´puje si´ wyrazami
„wzywa komitet wyborczy do usuni´cia wad
sprawozdania lub udzielenia”;

2) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126. 1. W razie odrzucenia przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà sprawozdania wy-
borczego lub odrzucenia skargi, o któ-
rej mowa w art. 123 ust. 1, przys∏ugu-
jàca komitetowi wyborczemu dotacja,
o której mowa w art. 128, pomniejszo-
na zostaje o kwot´ stanowiàcà równo-
wartoÊç trzykrotnoÊci wysokoÊci Êrod-
ków pozyskanych lub wydatkowanych
z naruszeniem przepisów, o których
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d).

2. W razie odrzucenia przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà sprawozdania wy-
borczego lub odrzucenia skargi, o któ-
rej mowa w art. 123 ust. 1, przys∏ugu-
jàca partii politycznej, która utworzy∏a
komitet wyborczy partii politycznej al-
bo koalicyjny komitet wyborczy, sub-
wencja, o której mowa w art. 28
i art. 29 ustawy o partiach politycz-
nych, pomniejszona zostaje o kwot´
stanowiàcà równowartoÊç trzykrotno-
Êci wysokoÊci Êrodków pozyskanych
lub wydatkowanych z naruszeniem
przepisów, o których mowa w art. 122
ust. 1 pkt 3 lit. a)—d).

3. Pomniejszenie wysokoÊci dotacji lub
subwencji, o którym mowa w ust. 1 i 2,
nie mo˝e przekraczaç 75% wysokoÊci
dotacji ustalonej na zasadach okreÊlo-
nych w art. 128 ust. 3 i 4 lub 75% wy-
sokoÊci subwencji ustalonej na zasa-
dach okreÊlonych w art. 28 i art. 29
ustawy o partiach politycznych.”;

3) w art. 246 wyrazy „po up∏ywie 9 miesi´cy od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy” zast´puje si´ wyra-
zami „1 listopada 2002 r.”

Art. 11. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 i Nr 85, poz. 925)
w art. 7 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z bud˝etu paƒstwa przeznacza si´ corocznie na
realizacj´ programu — w latach 2003—2006 —
wydatki bud˝etowe w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
1,95% Produktu Krajowego Brutto. WielkoÊç
wydatków bud˝etowych nie mo˝e byç jednak
mniejsza ni˝ 17 mld z∏ w 2003 r., 17,9 mld z∏
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w 2004 r., 19 mld z∏ w 2005 r. i 20,2 mld z∏
w 2006 r.”;

2) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W roku 2002 z bud˝etu paƒstwa przeznacza si´
na realizacj´ programu wydatki bud˝etowe
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 1,95% Produktu
Krajowego Brutto z roku poprzedniego.”

Art. 12. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmia-
nie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76,
poz. 813) w art. 4 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „art. 1 pkt 3 w zakresie
dotyczàcym art. 3a,”;

2) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczàcym art. 3a, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.,”.

Art. 13. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r.
o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 85, poz. 538 i z 2001 r. Nr 4, poz. 27).

Art. 14. W 2002 r. i 2003 r. wysokoÊç rocznej sub-
wencji dla danej partii politycznej albo koalicji wybor-
czej ustala si´ na zasadach okreÊlonych w art. 29 usta-
wy, o której mowa w art. 3, z tym ̋ e wysokoÊç kwoty za

jeden g∏os przedzia∏u wymienionego w pierwszym
wierszu tabeli zawartej w art. 29 powo∏anej ustawy wy-
nosi 8 z∏otych, w drugim wierszu — 4 z∏ote, w trzecim
wierszu — 3 z∏ote, w czwartym wierszu — 1,5 z∏otego,
a w piàtym wierszu — 50 groszy.

Art. 15. Dotacja podmiotowa, która przys∏uguje
partii politycznej albo komitetowi wyborczemu wy-
borców na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 10, wyp∏acana jest w 2002 r. w wysoko-
Êci 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 128 ust. 2—4
powo∏anej ustawy i z uwzgl´dnieniem przepisów
art. 126 ust. 1 i 3 tej ustawy. Pozosta∏e 50% nale˝nej
kwoty dotacji wyp∏acone zostanie w pierwszym pó∏-
roczu 2003 r.

Art. 16. Ilekroç odr´bne przepisy okreÊlajà zadania
dla Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-
˝ywczych, do czasu wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której
mowa w art. 9, zadania te wykonujà odpowiednio do
zakresu dzia∏ania Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Arty-
ku∏ów Rolnych albo Centralny Inspektorat Standaryza-
cji.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 12, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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