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ku na zasadach ustalonych w przepisach określających 
podstawę wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy 
ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach , oraz 
świadczeń dla osób nie będących pracownikami, jeżel i nie 
mają on i prawa do tych świadczeń na podstawie odrębnych 
przepisów. 

2. Roszczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 
zgłasza s i ę do organów statystyki państwowej, które sporzą
dzają dokumentację zgodnie z ustawą dnia 12 czerwca 1975 r. 
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych(Dz. U. z1983r. Nr3~poz . 14~z1989r. Nr 
35, poz. 192, z1990r. Nr36, poz. 206iz1991 r. Nr 94, poz. 
422) oraz przekazują ją terenowemu oddziałow i ZUS. 

Art. 18. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
okreś l i, w drodze zarządzenia, metodolog ię spisu oraz sposób 
i t ryb jego przeprowadzenia . 

Art. 19. Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw We
wnętrznych i Sprawiedl iwości , w drodze za rządzeń , każdy 
w swoim zakresie działania, w porozumien iu z Prezesem 
Głównego Urzędu Statystycznego, określą szczegółowe za 
sady i sposób: 

1) przeprowadzenia spisu w obiektach i na terenach za 
mkniętych , pozostających w zarządzie podległych im 
jednostek organizacyjnych, 

2) przeprowadzenia spisu osób pełn iących służbę lub za
t rudnionych w podległych im jednostkach organizacyj
nych, mieszkających poza obiektami zamkniętymi , 

3) udzielania informacji przez osoby pełn iące służbę lub 
zatrudnione w podległych im jednostkach organizacyj
nych, z zachowaniem tajemnicy państwowej i służ
bowej. 
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Art. 20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
w porozumieniu z władzami kościołów i związków wy
znaniowych, określi , w drodze zarządzen i a, szczegółowe 
zasady i sposób spisywania osób duchownych oraz mieszkań 
znajdujących się na terenie instytucji wyznaniowych . 

Art. 21. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , na 
wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, może 
zarządzić powtórzenie spisu w tych obwodach, w których 
spis został przeprowadzony wadliwie. Termin powtórnego 
spisu należy podać do wiadomości ludności zamieszkałej 
w obwodach nim objętych . 

Rozdział 3 

Spis kontrolny 

Art. 22. 1. W dniach od 1 do 7 czerwca 1995 r. 
w wylosowanych obwodach spisowych zostanie przepro
wadzony spis kontrolny. 

2. Spis kontrolny polega na sprawdzeniu kompletności 
przeprowadzonego spisu, poprawności zapisów w formula
rzu spisowym oraz zgodności podstawowych cech ze stanem 
faktycznym. 

3. Szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzenia spisu 
kontrolnego ustali Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
w drodze zarządzenia. 

Art. 23. Przepisy art. 3- 20 stosuje się odpowiednio 
do spisu kontrolnego oraz w przypadku zarządzenia po
wtórzenia spisu w trybie art. 21 . 

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

USTAWA 

z dnia 16 grudnia 1994 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 1992 r. o zmia 
nie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 100, 
poz. 499 i z 1994 r. Nr 86, poz. 397) wart. 2 wyrazy " do dnia 
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31 grudnia 1994 r." zastępuje się wyrazami " do dnia 31 
grudnia 1995 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

UCHWAlA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 6 stycznia 1995 r. 

zmieniająca uchwałę Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie szczegółowego trybu postępowa
nia przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dn ia 29 kwietnia 
1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, 
poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwala, co następuje : 

Art. 1. W uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospol itej 
Ludowej z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. 
U. Nr 39, poz. 184) wart. 31 ust. 1 otrzymuje brzmien ie: 

,,1. W razie niestawiennictwa wnioskodawcy lub 
jego przedstawiciela albo innego uczestnika 

postępowania , których obecność na rozpra
wie jest obowiązkowa, Trybunał odracza roz
prawę, wyznaczając równocześnie termin no
wej rozprawy, a przewodniczący składu orze
kającego zawiadamia o tym prezesa Trybuna
łu . Terminu, o którym mowa wart. 29, nie 
stosuje się." 

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Marszałek Sejmu: J. Oleksy 




