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nych, ekonom icznych 
czych. 

matematyczno-przyrodni-

Art. 3. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Min i
ster Edukacji Narodowej . 

Art. 4.1. Uniwersytet tworzy się z Fili i Uniwersyte
t u Warszawsk iego w Białymstoku. 

2. Mienie Uniwersytetu Warszawskiego, obejmują

ce własność i inne prawa majątkowe będące w za rzą

dzie Fil i i Uniwersytetu Warszawskiego w Bi ałymstoku, 

staje s ię mieniem Uniwersytetu. 

3. Uniwersytet, z dniem utworzenia, przej muje pra
w a i zobowiązan ia Uniwersytetu Warszawskiego doty
czące Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymsto

ku . 

Art. 5. 1. Z dniem 1 październ ika 1997 r.: 

1) pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zatrud
nien i w Fili i w Bi ałymstoku sta j ą się pracownikami 
Uniwersytetu, 

2) studenci Uniwersytetu Warszawskiego studi ujący 
w Filii w Bi ałymstoku stają s i ę studentami Uniwer
sytetu. 

2. Podstawowe jednostki organizacyjne Filii Uniwer
sytetu Warszawskiego w Białymstoku stają s ię podsta
wowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. 

3. Jednostki organizacyjne Filii Uniwersytetu War
szawskiego w B ia łymstoku , które przed dniem utwo
rzen ia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nada
wania stopni naukowych, zachowują te uprawnien ia 
po utworzeniu Uniwersytetu. 

4. Osoby przyjęte na pierwszy rok stud iów na rok 
akademicki 1997/1998 do Fi lii Uniwersytetu Warszaw
skiego w B ia łymstoku z dniem utworzenia Uniwersyte
tu sta ją się jego studentami. 

Art. 6. 1. Dotychczasowe organy kolegialne i jed
noosobowe Fil ii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia
łymstoku sta ją s ię z dniem 1 październ i ka 1997 r. orga
nami Uniwersytetu. 

2. Komisja Senacka Uniwersytetu Warszawskiego 
do spraw Fi li i w Bi ałymstoku pełni fun kcję Senatu Uni
wersytetu do dnia 31 grudnia 1997 r. 

3. Do dnia 31 grudnia 1997 r. zosta ną przeprowa
dzone wybory do Senatu Uniwersytetu oraz wybory 
dziekanów i rad wydziałów w trybie i na okres usta lo
ny w statucie Uniwersytetu. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w źyc ie z dniem og łoszen ia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

643 

USTAWA 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym. 

Rozdzi ał 1 

Właściwość i ustrój Trybunału Konstytucyjnego 

Art. 1. 1. Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej ,.Try
bunałem", jest organem władzy sądowniczej , powola
nym do badania zgodności z Konstytucj ą aktów nor
matywnych i umów m i ędzyna rodowych oraz wykony
w ania innych zada ń okreś lonych w Konstytucj i. 

2. S i edz i bą Trybuna ł u jest Warszawa. 

Art. 2. 1. Trybunał orzeka w sprawach: 

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych 
z Konstytucją, 

2) zgodności ustaw z ratyfi kowanym i umowami mię
dzynarodowym i, których ratyfikacja wymagała 
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez 
centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfi-
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kowanymi umowami międzyna rodowymi usta- 5. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybu -
wami, nału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej śłubo

wanie następującej treści: 
4) skargi konstytucyjnej, 

5) sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa, 

6) zgodności z Konstytucją celów lub działalności par
tii politycznych. 

2. Trybunał na wniosek Prezydenta Rzeczypospoli
tej stwierdza zgodność z Konstytucją ustawy przed jej 
podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej 
ratyfikacją· 

3. Trybunał na wniosek Marszałka Sejmu rozstrzy
ga w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu 
urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej , gdy Prezy
dent nie jest w stanie zawiadomi ć Marszałka Sejmu 
o niemożności sprawowania urzędu . W razie uznania 
przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez 
Prezydenta Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu 
tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Art. 3. Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi 
pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego 
z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynaro

dowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie 
prawne zależy rozstrzyg nięcie sprawy toczącej się 

przed sądem. 

Art. 4. l . Trybunał informuje Sejm i Senat o istot
nych problemach, wynikających z działalności i orzecz
nictwa Trybunału . Nad informacją tą nie przeprowadza 
się głosowania. 

2. Trybunał przedstawia właściwym organom sta
nowiącym prawo uwagi o stwierdzonych uchybie
niach i lukach w prawie, których usunięcie jest niezbęd
ne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rze
czypospolitej Polskiej. 

Art. 5. 1. W skład Trybunału wchodzi piętnastu sę

dziów Trybunału. 

2. Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. 

3. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada 
kwa lifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sę
dziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Admi
nistracyjnego. 

4. Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału 
przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sej
mu. Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Try
bunału zapada bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby po
słów. 

"Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzo
nych mi obowiązków sędziego Trybunału Konsty
tucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży 
Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać 
bezstronnie i z najwyższą starannością." 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania " Tak 
mi dopomóż Bóg ". 

6. Odmowa złożenia ślubowan ia jest równoznacz
na ze zrzeczen iem się stanowiska sędziego Trybunału . 

Art. 6. l . Sędziowie Trybunału w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawi śli i podlegają tylko Konsty
tucji. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału 
jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu wicemar
szałka Sejmu. 

3. Sędzia Trybunału po za kończen iu kadencji ma 
prawo powrócić na poprzednio zajmowane stanowi
sko lub otrzymać stanowisko równorzędne poprzednio 
zajmowanemu. 

4. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do 
praw i obowiązków oraz odpowiedzia lności dyscypli
narnej sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące praw i obowiązków oraz odpowie
dzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego. 

Art. 7. 1. Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzial
ności karnej lub pozbawienie wolności sędziego wyra 
ża Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, zwane 
dalej "Zgromadzeniem Ogólnym", z wyłączeniem sę

dziego Trybunału, którego wn iosek dotyczy. 

2. Prezes Trybunału niezwłocznie informuje Zgro
madzenie Ogólne o zatrzymaniu sędzieg o Trybunału 
i zajętym przez siebie w tej sprawie stanowisku. 

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie, o której 
mowa w ust. 1, Trybunał wysłuchuje wyjaśnień zainte
resowanego sędziego, chyba że nie jest to możliwe. 
Uchwała zapada większością 2/3 głosów sędziów Try
bunatu uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym. 

4. Do czasu podjęcia przez Trybunał uchwały wyra
żającej zgodę na pociąg nięci e sędziego Trybunału do 
odpowiedzia lności karnej lub pozbawienie wolności, 
wolno w stosunku do niego podejmować tylko czynno
ści nie cierpiące zwłok i . 

Art. 8. Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie 
za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności 
swego urzędu lub inne nieetyczne zachowanie, mogą

ce podważyć zaufanie do jego osoby. 
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Art. 9. 1. W postępowa ni u dyscyplinarnym orzeka 
Trybunał : 

1) w pierwszej instancji - w składz ie pięciu sędziów 
Trybu nału, 

2) w drugiej instancji - w pełnym składz ie sędziów 
Trybunału. 

2. Sędziów do składów orzekających i rzecznika 
dyscyplinarnego usta la w drodze losowania Zgroma
dzenie Ogólne. 

3. Od orzeczeń dyscyplinarnych nie przysługuje ka
sacja. 

Art. 10. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) usunięcie ze stanowiska sędziego Trybunału. 

Art. 11 . 1. Wygaśn ięc ie mandatu sędziego Trybuna
łu stwierdza Zgromadzenie Ogólne na skutek: 

1) zrzeczen ia się stanowiska sędziego Trybunału, 

2) stwierdzenia orzeczeniem komisj i lekarskiej trwałej 
ni ezdolności do pełnieni a obowiązków sędziego 
Trybunału z powodu choroby, ułomności lub upad
ku si ł , 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, 

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o ska
zani u na karę usun ięcia ze stanowiska sędziego 
Trybunału. 

2. Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału na 
skutek śmierci stwierdza prezes Trybunału . 

3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę po 
przeprowadzeniu stosownego postępowania wyja
śn iającego, a w szczególności po zaznajomieniu s ię 

z aktami postępowan ia karnego lub dyscyplinarnego 
i wysłucha n iu zainteresowanego, chyba że nie jest to 
możliwe. W przypadku trwałej niezdolności do pełnie
nia obowiązków ze względu na stan zdrowia, Trybunał 
może zwrócić się do odpowiedn iego zakładu opieki 
zd rowotnej o wyrażenie opini i o stan ie zdrowia sędzie 

go Trybunału. 

4. Akt stwie rdzający wygaśn ięcie mandatu prezes 
Trybunału przekazuje Marszałkowi Sejmu. 

Art. 12. 1. Organami Trybunału są: Zgromadzenie 
Ogólne oraz prezes Trybunału . 

2. Zgromadzenie Ogólne tworzą sędziowie Trybu 
nalu. 

Art. 13. 1. Prezes Trybunału zwołuje co najmniej raz 
w roku Zgromadzenie Ogólne, na którym omawia s ię 

działalność Trybunału oraz problemy wyni kające z je
go orzecznictwa. 

2. W Zgromadzeniu Ogólnym mają prawo wziąć 
udział przewodn iczący zainteresowanych komisji sej
mowych, komisji senacki ch, Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, Minister Sprawied l iwości - Prokurator Ge
neralny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw 
Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 

3. O zwolaniu Zgromadzenia Ogólnego prezes Try
bunału zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej, Mar
szałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Mini 
strów, którzy mogą wziąć udział w Zgromadzeniu 
Ogólnym bąd ż delegować swojego przedstawiciela. 

Art. 14. 1. Do kompetencji Zgromadzen ia Ogólne
go należy: 

1) uchwalanie regulaminu Trybunału, 

2) wybór kandydatów na prezesa i wiceprezesa Try
bunału, 

3) uchwalanie statutu Biura Trybunału, 

4) uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybu
nału, 

5) zatwierdzan ie informacji , o której mowa wart. 4 
ust. 1, 

6) wykonywanie innych czynności, przewidzianych 
dla Zgromadzenia Ogólnego w ustawie lub w regu 
laminie. 

2. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, jeże
li bierze w nim udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby sę
dziów Trybunału , w tym prezes lub wiceprezes Trybu 
nału. 

3. O porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego i je
go terminie prezes Trybunału powiadamia wszystkich 
sędziów Trybunału co najmniej siedem dni przed jego 
terminem. 

4. W szczególnych przypadkach Zgromadzen ie 
Ogólne może się uznać za zdolne do podejmowania 
uchwał, mimo niezachowania terminu określonego 
w ust. 3. 

5. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy prezes 
lub wiceprezes Trybunału . 

6. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwy
kłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi ina-
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czej. Głosowanie jest jawne, o ile żaden z sędziów Try
bunału nie zażąda głosowania tajnego. 

7. Regulamin Trybunału podlega ogłoszeni u 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski". 

Art. 15. 1. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powo
łuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród dwóch kandy
"datów przedstawionych na każde stanowisko przez 
Zgromadzenie Ogólne. 

2. Kandydatów na stanowisko prezesa lub wicepre
zesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne spo
śród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym 
uzyskali kolejno największą li czbę głosów. Wybór po
winien być dokonany nie później niż trzy miesiące 
przed upływem kadencji urzędującego prezesa lub wi
ceprezesa. W przypadku opróżnienia stanowiska pre
zesa lub wiceprezesa Trybunału wyboru kandydatów 
dokonuje się w terminie jednego miesiąca. 

3. Obradom Zgromadzen ia Ogólnego w części do
tyczącej wyboru kandydatów na stanowisko prezesa 
i wiceprezesa Trybunału przewodniczy najstarszy wie
kiem sędzia Trybunału uczestni czący w Zgromadzen iu 
Ogólnym. 

Art . 16. 1. Prezes Trybunału reprezentuje Trybunał 
na zewnątrz oraz wykonuje czynności określone 
w ustawie i regu laminie. 

2. Wiceprezes Trybunału zastępuje prezesa w cza
sie jego nieobecności oraz wykonuje inne obowiązki 
wynikające z ustalonego przez prezesa Trybunału po
działu czynności. 

3. W razie przeszkód w sprawowaniu obowiązków 
przez prezesa i wiceprezesa Trybunału, zastępuje ich 
sędzia Trybunału wyznaczony przez prezesa Trybuna
łu; w przypadku niemożności wyznaczenia sędziego 
przez prezesa Trybunału zastępuje prezesa i wicepreze
sa Trybunału najstarszy w iekiem sędzia Trybunału. 

Art. 17. 1. Organizacyjne i administracyjne warun
ki pracy Trybunału zapewnia prezes Trybunału oraz 
podległe mu Biuro Trybunału. 

2. Szczegółowy zakres zadań i strukturę Biura okre
śla statut. 

3. Do pracowników Biura Trybunału stosuje się 
przepisy o pracownikach urzędów państwowych. 

Art. 18. 1. Projekt dochodów i wydatków Trybuna
łu w brzmieniu uchwalonym przez Zgromadzenie 
Ogólne Minister Finansów włącza do projektu budżetu 
państwa. 

2. Prezesowi Trybunału w zakresie wykonywania 
budżetu Trybunału przysługują uprawnienia Ministra 
Finansów. 

Rozdział 2 

Postępowanie przed Trybunałem 

Przepisy ogólne 

Art. 19. 1. Trybunał wtoku postępowania powinien 
zbadać wszystkie istotne okoliczności w celu wszech
stronnego wyjaśn ien ia sprawy. 

2. Trybunał nie jest związany wnioskami dowodo
wymi uczestników postępowania i może z urzędu do
puścić dowody, jakie uzna za celowe dla wyjaśnienia 
sprawy. 

Art. 20. W sprawach nie uregulowanych w ustawie 
do postępowania przed Trybunałem stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

Art. 21.1. Sądy i inne organy władzy publicznej są 
obowiązane udzielić Trybunałowi pomocy i na jego żą
danie przedstawić akta postępowania, wiążące się 
z postępowaniem przed Trybunałem. 

2. Trybunał powinien bez zbędnej zwłoki po doko
naniu użytku dowodowego z akt postępowania zwró
cić je właściwemu organowi. 

Art. 22. Trybunał może zwracać się do Sądu Naj
wyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego 
o informacje cO do wykładni określonego przepisu pra
wa w orzecznictwie ~ądowym. 

Art. 23. 1. Rozprawy Trybunału są jawne, jeżeli 
przepis szczególny nie stanowi inaczej. Przewodniczą
cy składu orzekającego może wyłączyć jawność ze 
względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę ta
jemnicy państwowej. 

2. Sędziowie Trybunału są upoważnieni do dostę~ 
pu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwo

wą, związanych z rozpoznawaną przez Trybunał spra
wą· 

3. Świadek lub biegły może być przesłuchany co do 
okoliczności objętych tajemnicą państwową po zwol
nieniu przez upraw niony organ od obowiązku zacho
wania tej tajemnicy. Odmowa zgody może być uzasad
niona jedynie ważnym interesem państwa. 

4. Świadek lub biegły nie korzysta z prawa odmo
wy złożenia zeznań, o którym mowa w ust. 3, jeże li Try
bunał uzna taką odmowę za nieuzasadnioną. 

Art. 24. 1. Koszty postępowania przed Trybunałem, 
z zastrzeżeniem ust. 2, ponosi Skarb Państwa. 

2. Wraz z wyrokiem uwzględniającym ska rgę kon
stytucyjną, Trybunał orzeka w drodze postanowienia 
na rzecz wnoszącego ska rgę konstytucyj ną zwrot kosz-
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tów postępowania przed Trybunałem od organu, który 
wydał akt normatywny będący przedmiotem skargi 
konstytucyjnej. W uzasadnionych przypadkach Trybu
nał może orzec zwrot kosztów postępowania przed Try
bunałem również wówczas, gdy nie uwzg łędn ił skargi 
konstytucyjnej. 

3. Trybunał może okreśłić wysokość kosztów repre
zentowania wnoszącego skargę konstytucyjną przez 
adwokata lub radcę prawnego w zależności od charak
teru sprawy i wkładu pełnomocnika w przyczynienie 
się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 

Art. 25. 1. Trybunał orzeka: 

1) w pełnym składzie w sprawach: 

a) sporów kompetencyjnych pomiędzy centra łny
mi konstytucyjnymi organami państwa, 

b) o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzę
du przez Prezydenta Rzeczypospołitej oraz po
wie rzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego 
wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczy
pospolitej, 

c) zgodności z Konstytucją celów ł ub działalności 
partii politycznych, 

d) z wniosku Prezydenta Rzeczypospoł itej o stwier
dzenie zgodności ustawy z Konstytucją przed jej 
podpisaniem lub umowy międzynarodowej 
z Konstytucją przed jej ratyfikacją, 

e) o szczegółnej zawiłości, z inicjatywy prezesa Try
bunału łub gdy z wnioskiem o rozpoznanie zwró
ci się skład orzekający wyznaczony do rozpozna
nia danej sprawy albo w sprawach, w których 
szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finan
sowymi nie przewidzianymi w ustawie budżeto
wej. a w szczególności gdy skład orzekający za
mierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażo
nego w orzeczen iu wydanym w pełnym skła
dzie, 

2) w składzie pięciu sędziów Trybunału w sprawach: 

a) zgodności ustaw albo ratyfikowanych umów 
międzynarodowych z Konstytucją, 

b) zgodności ustaw z umowami międzynarodowy
mi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej 
zgody wyrażonej w ustawie, 

3) w składzie trzech sędziów Trybunału w sprawach: 

al zgodności innych aktów normatywnych z Kon
stytucją, ratyfikowanymi umowami międzyna

rodowymi i ustawami, 

b) zaża leń na odmowę nadania biegu wnioskom 
o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego 

z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami mię
dzynarodowymi lub ustawami oraz skargom 
konstytucyjnym, 

c) wyłączenia sędziego. 

2. Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga 
udziału co najmniej dziewięciu sędziów Trybunału. 
Rozprawie przewodniczy prezes lub w iceprezes Trybu
nału , a w razie przeszkód w przewodniczeniu przez te 
osoby - najstarszy wiekiem sędzia Trybunatu. 

3. Sędziów do składu orzekającego Trybunału, 
w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawoz
dawcę z uwzględnieniem kolejności wpływu spraw, 
wyznacza prezes Trybunału. 

Art. 26. 1. Sędzia Trybunału podlega wyłączen iu od 
udziału w rozstrzyganiu w sprawach, w których: 

1) wydał lub uczestn iczył w wydaniu zakwestionowa
nego aktu normatywnego, wyroku, decyzji admini
stracyjnej albo innego rozstrzygnięcia, 

2) był przedstawicielem, pełnomocnikiem, radcą 
prawnym lub doradcą jednego z uczestników po
stępowania, 

3) zachodzą inne przyczyny uzasadniające wyłącze nie 
sędziego, określone wart. 48 Kodeksu postępowa
nia cywi lnego. 

2. Sędziego Trybunału wyłącza się od udziału w po
stępowaniu na jego żąda ni e lub na żądanie uczestnika 
postępowania albo z urzędu, jeżeli zostanie uprawdo
podobnione istnienie okol iczności, nie wymienionych 
w ust. 1. mogących wywołać wątpliwość co do jego 
bezstronności. 

3. O wyłączeniu sędziego z przyczyn wymienionych 
w ust. 1 postanawia prezes Trybunału, a z przyczyn wy
mienionych w ust. 2 - Trybunał. 

4. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie 
sędzia Trybunału może wykonywać tylko czynności nie 
cierpiące zwłoki. 

Art. 27. Uczestnikami postępowania przed Trybu
nałem są: 

1) podmiot. który złoży! w niosek, pytanie prawne lub 
skargę konstytucyjną, 

2) organ , który wydał akt objęty wnioskiem, pytaniem 
prawnym lub skargą konstytucyjną, 

3) organ statutowy partii - w sprawach o stwierdze
nie zgodnośc i celów lub działalności partii politycz
nych z Konstytucją, 

4) centralny konstytucyjny organ państwa, którego 
dotyczy spór kompetencyjny, 
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5) Prokurator Generalny, 

6) przedstawiciele Sejmu, Prezydenta Rzeczypospoli
tej i Ministra Spraw Zagranicznych - w sprawach 
o stwierdzenie zgodności z Konstytucją umów mię
dzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 
ust. 1 Konstytucji, 

7) przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej i Mi
nistra Spraw Zagranicznych - w sprawach 
o stwierdzenie zgodności z Konstytucją innych ra
tyfikowanych umów międzynarodowych, 

8) Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział 
w postępowaniu dotyczącym skarg i konstytucyj
nej. 

Art. 28. Na rozprawie w sprawie uznania przejśc io
wej n iemożności sprawowania urzędu przez Prezyden
ta Rzeczypospolitej uczestniczą osobiście Ma rszałek 
Sejmu, Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes Sądu Naj
wyższego oraz Prokurator Genera lny. 

Art. 29. 1. Uczestnik postępowania dziala przed Try
bunałem osobiście lub przez umocowanego przedsta
wiciela. 

2. W postępowaniu przed Trybunalem Marszałek 
Sejmu, Sejm lub grupa poslów, będąca wnioskodaw
cą, działają przez wyznaczonego przez siebie posła ja
ko przedstawiciela. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Sena-
tu. 

4. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 2 i 3, mo
gą, obok przedstawicieli, ustanowić także pełnomocni
ków spośród osób nie będących posłami lub senatora
mi, w liczbie najwyżej trzech. 

5. W sprawach rozpoznawanych przez Trybunał 
w pełnym składzie uczestniczy Prokurator Generalny 
lub jego zastępca. W sprawach rozpoznawanych w in
nych składach uczestniczy prokurator Prokuratury Kra
jowej. 

Art . 30. l. Pismami procesowym i są wnioski 
i oświadczenia uczestn ików postępowania, wnoszone 
do Trybunału w toku postępowania poza rozprawą. 

2. Pisma i zalączn ik i wnoszone do Trybunału po
w inny być sporządzone w liczbie pozwa lającej na do
ręczenie ich wszystkim uczestnikom postępowania 
oraz zachowanie dwóch egzemplarzy w aktach sprawy. 

Art. 31 . 1. Wszczęcie postępowania przed Trybuna
łem następuje na podstawie w niosku, pytania prawne
go albo skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu. 

2. Wnioskodawca może do rozpoczęcia rozprawy 
wycofać wniosek, pytanie prawne albo skargę. 

Art. 32.1. Wniosek albo pytanie prawne powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym pism proceso
wych, a ponadto zawierać: 

1) wskazanie organu, który wydał kwestionowany akt 
normatywny, 

2) okreś len ie kwestionowanego aktu normatywnego 
lub jego części. 

3) sformułowanie za rzutu niezgodności z Konstytu
cją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub 
ustawą kwestionowanego aktu normatywnego, 

4) uzasadn ienie postawionego zarzutu, z powolan iem 
dowodów na jego poparcie. 

2. Wniosek pochodzący od organu lub organizacj i, 
o których mowa wart. 191 ust. 1 pkt 3- 5 Konstytucji , 
powinien zawie rać także powołanie przepisu prawa 
lub statutu, wskazującego, że kwestionowana ustawa 
lub inny akt normatywny dotyczy spraw objętych ich 
zakresem działania. 

3. Pytanie prawne powinno także wskazywać, w ja
kim zakresie odpowiedż na pytanie może mieć wpływ 
na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie 
zostało postawione, a ponadto wym ienić organ, przed 
którym toczy się postępowanie w sprawie, oraz ozna
czen ie sprawy. 

Art. 33. O wpłynięciu wniosku albo pytania praw
nego prezes Trybunału informuje pozostalych uczest
ników postępowania, przekazuje im odpisy wn iosku al
bo pytania prawnego oraz poucza o prawie złożenia pi
semnych wyjaśnień. 

Art. 34. 1. Uczestnicy postępowania są obowiązani 
do składan ia Trybunałowi wszelkich wyjaśnień doty
czących sprawy 'oraz do zgłasza n ia dowodów, potrzeb
nych do jej wyczerpującego wyjaśnienia. 

2. Uczestnicy postępowania mają prawo przeg lą 

dać akta sprawy oraz sporządzać i otrzymywać odpisy 
lub wyciągi z tych akt. 

Art. 35. Prezes Trybunału albo przewodniczący 
ski ad u orzekającego mogą zezwol ić innym osobom na 
przeg lądanie akt, jeżeli jest to uzasadnione ważnym in
teresem prawnym tej osoby lub interesem publicz
nym. Nie dotyczy to spraw rozpoznawanych z wyłącze

niem jawności. 

Art. 36. 1. Wniosek, o którym mowa wart. 32 ust. 2, 
prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego przez sie
bie sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpoznania 
na posiedzeniu niejawnym. 

2. Jeżel i wniosek nie odpowiada warunkom for
malnym, sędzia Trybunału wzywa do usunięcia bra
ków w termin ie 7 dni od daty zawiadomienia. 
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3. Gdy w niosek jest oczywiście bezzasadny lub bra
ki nie zostały usunięte w określonym terminie, sędzia 
Trybunału wydaje postanowienie o odmowie nadania 
wnioskowi dalszego biegu. 

4. Na postanowienie w sprawie nienadania wnio
skowi dalszego biegu wnioskodawcy przysługuje zaża

lenie do Trybunału w terminie 7 dni od daty doręczenia 
postanowienia. 

5. Trybunał. na posiedzeniu niejawnym, postano
wieniem pozostawia bez rozpoznania zażalenie wnie
sione po upływie terminu określonego w ust. 4. 

6. Po stwierdzeniu, że zażalenie zostało wniesione 
w terminie, prezes Trybunału kieruje je do rozpoznania 
na posiedzeniu niejawnym przez Trybunał i wyznacza 
termin rozpoznania. 

7. Trybunał, uwzględniając zażalenie, kieruje spra
wę do rozpoznania na rozprawie. Na postanowienie 
o nieuwzględnieniu zażalenia nie przysługuje środek 
odwoławczy. 

Art. 37. Wnioski i pytania prawne, co do których nie 
zachodzą przeszkody formalne, prezes Trybunału kie
ruje do rozpoznania na rozprawie przez właściwy skład 

orzekający oraz wyznacza termin rozprawy. 

Art. 38. Przewodniczący składu o rzekającego wy
daje zarządzenia mające na celu właściwe przygoto
wanie rozprawy. Przewodniczący może w szczególno
ści: 

1) zarządzić doręczenie uczestnikom postępowania 
odpowiednich pism, wniesionych w toku postępo
wania, 

2) wezwać uczestników postępowania do przedsta
wienia, w formie pisemnej. w ustalonym terminie, 
stanowiska w sprawie, 

3) zarządzić przedstawienie przez uczestników postę
powania dokumentów i innych materiałów, po
trzebnych do wyjaśnienia sprawy, 

4) wezwać do udziału w postępowaniu inne organy 
lub organizacje, których udział uzna za ce lowy dla 
należytego wyjaśnienia sprawy. 

Art. 39. 1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejaw
nym postępowanie: 

1) jeżeli wydan ie orzeczenia jest zbędne lub niedo
puszczalne, 

2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego al
bo skargi konstytucyjnej, 

3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakre
sie utracił moc obowiązującą przed wydaniem 
orzeczenia przez Trybunał. 

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
ujawnią się na rozprawie, Trybu nał wydaje postano
wienie o umorzeniu postępowania. 

Art. 40. Wewnętrzny tok postępowania z wnioska
mi, skargami konstytucyjnymi i pytaniami prawnymi 
określa regulamin Trybunału. 

Postępowanie o stwierdzenie zgodności 
ratyfikowanych umów międzynarodowych 

aktów normatywnych z Konstytucją o raz 
w sprawie pytań prawnych 

Art. 41 . 1. Udział w rozprawie organu, który wydał 
akt normatywny objęty w nioskiem, lub jego przedsta
w iciela jest obowiązkowy. 

2. W rozprawie o stwierdzenie zgodności ratyfiko
wanych umów międzyna rodowych z Konstytucją obo
wiązkowy jest udział przedstawicieli Prezydenta Rze
czypospolitej. Ministra Spraw Zagranicznych i Proku
ratu ra Generalnego, a w przypadku umów międzyna
rodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 Kon
stytucji - również przedstawiciela Sejmu. 

Art. 42. Orzekając o zgodności aktu normatywnego 
lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej z Konsty
tucją, Trybunał bada zarówno treść takiego aktu lub 
umowy, jak też kompetencję oraz dochow anie trybu 
wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub 
do zawarcia i ratyfikacji umowy. 

Art. 43. W przypadku zwrócenia się przez Prezyden
ta Rzeczypospol itej do Trybunału o stwierdzenie zgod
nośc i z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy 
o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem 
Trybunał orzeka w sprawie nie później niż w terminie 
dwóch miesięcy od dnia złożenia w niosku w Trybuna
le. 

Art. 44. 1. W sprawach o stwierdzenie zgodności 
aktu normatywnego z Konstytucją, w których orzecze
nie Trybun ału może wywoływać skutki wiążące się 
z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w usta
wach, o których mowa wart. 43, prezes Trybunału 
zwraca się do Rady Ministrów o wydanie opinii w ter
minie dwóch miesięcy. 

2. Brak opin ii Rady Ministrów po upływie terminu 
określonego w ust. 1 nie wstrzymuje rozpoznawania 
sprawy. 

Art. 45. Art. 41-44 stosuje się odpowiednio do 
rozpoznawania pytania prawnego. 
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Orzeka n ie w sp rawa c h skarg konsty tu cyjn yc h 

Art. 46. 1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej "skar
gą" , może być w niesiona po wyczerpaniu toku instan
cyjnego, w ciągu dwóch miesięcy od doręczenia skar
żącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji 
lub innego ostatecznego rozstrzygn ięcia. 

2. Ska rgę Trybunal rozpoznaje na zasadach i w try
bie przewidzianym dla rozpoznawania w niosków 
o stwierdzenie zgodności ustaw z Konstytucją oraz in
nych aktów normatywnych z Konstytucją lub ustawa
mi. 

3. Od skargi pobiera się wpis. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, wysokość oraz zasady pobierania wpisu . 

Art. 47 . ,. Skarga poza wymaganiami dotyczącymi 
pisma procesowego powinna zawierać: 

1) dokładne określenie ustawy lu b innego aktu nor
matywnego, na podstawie którego sąd lub organ 
administracji publicznej orzekł ostatecznie o wol
nościach lub prawach albo obowiązkach określo
nych w Konstytucji i w stosunku do którego ska rżą

cy domaga się stwierdzen ia niezgodności z Kon
stytucją, 

2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa 
i w jaki sposób - zdaniem ska rżącego - zostały 

naruszone, 

3) uzasadnienie skarg i, z podaniem dokładnego opisu 
stanu faktycznego. 

2. Do skargi należy załączyć wyrok, decyzję lub in
ne rozstrzygnięcie, z podaniem daty jej doręczenia, wy
dane na podstawie zakwestionowanego aktu norma
tywnego. 

Art. 48. 1. Skarga powinna być sporządzona przez 
adwokata lub radcę prawnego, chyba że skarżącym 
jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor 
habilitowany nauk prawnych. 

2. W razie niemożności poniesienia kosztów pomo
cy prawnej, skarżący może zwrócić się do sądu rejono
wego jego miejsca zamieszkania o ustanowienie dla 
niego adwokata lub radcy prawnego z u rzędu na pod
stawie Kodeksu postępowania cywilnego. Do czasu 
rozstrzygnięcia przez sąd wniosku nie biegnie termin 
przewidziany wart. 46 ust. 1. 

Art. 49. Skarga podlega wstępnemu rozpoznaniu; 
art. 36 stosuje się odpowiednio. 

Art. 50. 1. Trybunał może wydać postanowienie 
tymczasowe o zawieszen iu lub wstrzymaniu wykona-

nia orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, jeżel i 
wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia 
mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, wiążące 
s ię z dużym uszczerbkiem dla skarżącego lub gdy prze
mawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny 
interes skarżącego. 

2. Postanowienie tymczasowe doręcza się bez
zwłoczn ie skarżącemu oraz właściwemu organowi są

dowemu lub organowi egzekucyjnemu. 

3. Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, 
jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostalo ono wyda
ne. 

Art. 51 . 1. O wszczęciu postępowan ia Trybunal in
formuje Rzecznika Praw Obywatelskich; art. 33 stosuje 
s ię odpowiednio. 

2. Rzecznik Praw Obywatelskich może, w terminie 
14 dni od otrzymania informacji, zgłosić udzial w po
stępowaniu. 

Art. 52. 1. Uczestnikami postępowania przed Trybu 
nałem są: skarżący, organ, który wydał zakwestiono
wany akt normatywny, i Prokurator Generalny; uczest
nikiem jest również Rzecznik Praw Obywatelskich, jeże
l i zgłosił udział w postępowaniu. 

2. Rozprawa odbywa s ię bez względu na stawien
nictwo uczestników postępowania. 

Rozstrzyganie spo r ów kompetencyjnych 

Art. 53. 1. Trybunał rozstrzyga spory kompeten
cyjne, gdy dwa lub wi ęcej centralne konstytucyjne 
organy państwa uznały się za właściwe do rozstrzy
gnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzy 
gnięcie (spór kompetencyjny pozytywny) albo gdy 
organy te uznały się za niewłaściwe do rozstrzyg ni ę
cia określonej sprawy (spór kompetencyjny negatyw
ny). 

2. Wniosek powinien wskazywać kwestionowane 
działanie lub zaniechan ie oraz przepis Konstytucji lub 
przepis ustawy, który został naruszony. 

Art. 54. 1. Wszczęcie postępowan ia przed Trybuna
łem powoduje zawieszenie postępowania przed orga
nami, które prowadzą spór kompetencyjny. 

2. Trybunał, po zaznajomieniu się ze stanowiskiem 
uczestników postępowania, może podjąć postanowie
nie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych, 
a w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyj
nych, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia poważ
nym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym 
interesem społecznym. 
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Badanie zgodności ce lów lu b działa ln ości 

partii politycznych z Konstytucją 

Art. 55. 1. Osoby powołane do reprezentowania 
partii politycznej Trybunał stwierdza na podstawie 
ustawy i statutu partii. 

2. W przypadku gdy nie można stwierdzić kto jest 
osobą upoważnioną do reprezentowania partii lub gdy 
nie można z n ią nawiązać kontaktu albo gdy nastąpiła 
zmiana osoby upoważnionej po wpłynięciu wniosku 
do Trybunału, Trybunał uznaje za osobę upoważnioną 
osobę faktycznie kierującą part ią w czasie podjęcia 

przez nią zakwestionowanej we wniosku działalności 
niezgodnej z Konstytucją. 

Art. 56. Wnioski w sprawie zgodności z Konstytucją 
celów partii politycznych, określonych w statucie lub 
w programie, Trybunał rozpoznaje na zasadach i w try
bie przewidzianym dla rozpoznania wniosków w spra
wie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją. 

Art. 57. 1. Wnioski w sprawie zgodności z Konsty
tucją działalności partii politycznych Trybunał rozpo
znaje stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postę
powania karnego. 

2. Ciężar udowodnienia niezgodności z Konstytucją 
spoczywa na w nioskodawcy, który w tym celu powi
nien przedstawić lub zgłosić dowody wskazujące na tę 
niezgodność. 

Art. 58. Trybunał może zlecić Prokuratorowi Gene
ralnemu, w celu zebrania i utrwalenia dowodów, prze
prowadzenie dochodzenia w określonym zakresie 
w sprawie zgodności działalności partii politycznej 
z Konstytucją. Do dochodzenia tego stosuje się odpo
wiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 
Wskazany w postanowieniu Trybunału zakres postępo

wan ia jest wiążący. 

Rozdział 3 

Zasady i tryb orzekania oraz wykonywania orzeczeń 

Rozprawy i posiedzenia 

Art. 59. 1. Trybunał rozpoznaje na rozprawie wnio
ski w sprawach wymienionych wart. 2. 

2. Trybuna ł może rozpoznać na posiedzen iu nie
jawnym ska rgę konstytucyjną, jeżeli z przedstawio
nych na piśmie stanowisk uczestników postępowania 
bezspornie wynika, że akt normatywny, na podstawie 
którego sąd lub inny organ administracj i pub licznej 
orzekł ostatecznie o konstytucyjnych wolnościach lub 
prawach albo obowiązkach skarżącego, jest niezgodny 
z Konstytucją. Wydane w tym trybie orzeczenie pod le
ga ogłoszeniu. 

Art. 60.1. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej 
ni ż po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia 
o jej terminie, z zastrzeżeniem sprawy określonej wart. 
2 ust. 3, do rozstrzygnięcia której Trybunał winien przy
stąpić n iezwłoczn ie . 

2. Obecność na rozprawie wnioskodawcy jest obo
wiązkowa. W razie niestawienia się wnioskodawcy lub 
jego przedstawiciela, Trybunał umarza postępowanie 
albo odracza rozprawę. 

3. W razie niestawiennictwa uczestników postępo
wania, których obecność na rozprawie jest obowiązko
wa, lub ich przedstawicieli, Trybunał może od roczyć 

rozprawę i wyznaczyć równocześnie nowy termin roz
prawy. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie ma za
stosowania. 

4. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Pro
kuratora Generalnego lub jego przedstawiciela na roz
prawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że 
z przepisów ustawy wynika obowiązek uczestnictwa 
w rozprawie. 

5. Niestawiennictwo innych uczestn ików postępo
wania nie wstrzymuje rozpoznania sprawy; w takim 
przypadku sędzia sprawozdawca przedstawia na roz
prawie stanowisko nieobecnego uczestnika postępo
wania. 

6. Trybunał odracza rozprawę w przypadku braku 
dowodu doręczenia lub nieprawidłowośc i w doręcze

niu zawiadomien ia o rozprawie uczestnikom postępo

wania, może także odroczyć rozprawę z innych waż
nych powodów. 

Art. 61. Rozprawa rozpoczyna się od wywołania 
sprawy, po czym wn ioskodawca, a następnie pozosta
li uczestnicy postępowania przedstawiają swe stano
wiska i dowody na ich poparcie. W tym celu przewod
niczący składu orzekającego udziela głosu każdemu 
uczestnikowi postępowania. 

Art. 62. 1. Przewodniczący składu orzekającego 
kieruje rozprawą oraz wydaje zarządze nia niezbędne 
do utrzymania porządku na rozprawie , a w razie po
trzeby stosuje środki przewidziane w prawie o ustro
ju sądów powszech nych dla utrzymania powagi są
du. 

2. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w to
ku rozprawy uczestnikom postępowania przysługuje 
odwołanie do składu orzekającego. 

Art. 63. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod 
kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego 
sporządza protokół. 
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2. Protokół powinien zawierać: 

1) datę i miejsce rozprawy, imiona i nazwiska człon
ków składu orzekającego, protokolanta oraz 
uczestników postępowania, ich przedstawicieli 
i pełnomocników, a także oznaczenie sprawy ze 
wzmianką co do jej jawności, 

2) przebieg rozprawy, w szczególności wnioski 
i oświadczenia uczestników postępowania, wyniki 
postępowania dowodowego, wymienienie zarzą
dzeń i orzeczeń wydanych na rozprawie oraz 
stwierdzenie, czy zostaly ogloszone. 

3. Uczestnicy postępowania mogą zgłaszać wnio
ski o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu - do 
czasu ogłoszenia orzeczenia, a protokołu z rozprawy, 
na której orzeczenie zostało ogłoszone - w ciągu 

14 dni od dnia rozprawy. 

4. Protokół podpisują przewodniczący składu orze
kającego i protokolant. Wzmiankę o sprostowaniu pro
tokołu podpisuje przewodniczący składu orzekającego. 

5. Wnioski , o których mowa w ust. 3, rozstrzyga za
rządzeniem przewodniczący składu orzekającego po 
wysłuchaniu protokolanta. Od zarządzenia nie przysłu
guje odwołanie. 

6. Z przebiegu rozprawy może być sporządzony ste
nogram lub zapis za pomocą aparatury utrwalającej 
dźwięk, niezależnie od sporządzenia protokołu. Steno
gram przełożony na pismo zwykłe lub zapis dołącza się 
do protokołu. 

Art. 64. Przewodniczący składu orzekającego zamy
ka rozprawę, gdy Trybunał uzna sprawę za dostatecz
nie wyjaśnioną. 

Art. 65. W sprawach, w których ustawa nie wyma
ga rozpoznania na rozprawie, Trybunał rozstrzyga na 
posiedzeniu. 

Orzeczenia Trybunału 

Art. 66. Trybunał orzekając jest związany granica
m i w niosku, pytania prawnego lub skargi. 

Art. 67. 1. Trybunał wydaje orzeczenie po niejawnej 
naradzie sędziów składu orzekającego. 

2. Narada obejmuje dyskusję i głosowanie nad ma
jącym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi motywami 
rozstrzygnięcia oraz sporządzenie orzeczenia. 

3. Naradą kieruje przewodniczący składu orzekają

cego. 

4. W sprawie o szczególnej zawitości albo z innych 
ważnych powodów można odroczyć wydanie orzecze
nia na okres nie przekraczający 14 dni. 

Art. 68. 1. Orzeczenie zapada większością głosów. 

2. Przewodniczący składu orzekającego zbiera gto
sy sędziów według ich wieku poczynając od najmłod
szego, sam zaś głosuje ostatni. 

3. Członek składu orzekającego, który nie zgadza 
się z większością głosujących, może przed ogłosze
niem orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając 
je w formie pisemnej; zdanie odrębne zaznacza się 
w orzeczeniu. Zdanie odrębne może dotyczyć także sa
mego uzasadnienia. 

4. Orzeczenie podpisuje cały skład orzekający, nie 
wyłączając sędziego przegłosowanego. 

Art. 69. Orzeczenie Trybunatu może odnosić się do 
całego aktu normatywnego albo do poszczególnych je
go przepisów. 

Art. 70. 1. Trybunał wydaje wyroki w sprawach do
tyczących: 

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych 

z Konstytucją , 

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami mię

dzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała 
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez 
centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfi
kowanymi umowami międzynarodowymi i usta
wami , 

4) skarg konstytucyjnych, 

5) zgodności z Konstytucją celów lub działalności 
partii politycznych. 

2. Trybunał wydaje postanowienia w sprawach: 

1) rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy 
centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, 

2) rozstrzygania o stwierdzeniu przeszkody w sprawo
waniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

3) powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego 
wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypo
spolitej, 

4) innych, nie wymagających wydania wyroku. 

Art. 71. 1. Orzeczenie Trybunału powinno zawie-
rać: 

1) wymienienie składu orzekającego i protokolanta, 

2) datę i miejsce wydania, 
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3) wymienienie wnioskodawcy i innych uczestn ików 
postępowan ia, 

4) dokładne określenie aktu normatywnego, którego 
dotyczy orzeczen ie, 

5) przedstawienie zarzutów wnioskodawcy lub skła
dającego skargę konstytucyjną, 

6) rozstrzygnięcie Trybunału . 

2. J eżeli Trybunal postanowi, że utrata mocy obo
wiązującej aktu normatywnego nastąpić ma po dniu 
ogłoszenia orzeczenia stwierdza jącego niezgodność 
z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową 
lub ustawą, w orzeczen iu okreś la s ię termin utraty mo
cy obowiązującej tego aktu. 

3. Trybunal jest obowiązany, nie później niż w cią
gu jednego miesiąca od ogłoszenia orzeczenia, sporzą
dzi ć jego uzasadnienie w formie pisemnej; uzasadnie
nie podpisują sędz iowie Trybunału, którzy głosowa li 

nad orzeczeniem. 

4. Jeźe l i którykolwiek z sędziów, o których mowa 
w ust. 3, nie może podpisać uzasadnienia, przewodni
czący składu orzeka j ącego zaznacza na orzeczeniu 
przyczynę braku podpisu; jeże l i uzasadnienia nie moźe 
podpisać przewodniczący skladu orzekającego, przy
czynę braku podpisu zaznacza na orzeczeniu najstarszy 
w iekiem z glosujących sędziów Trybunalu. 

Art. 72. Art. 71 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 stosuje się od
powiednio do orzeczeń o ni ezgodności ratyfikowanych 
umów międzyna rodowych z Konstytucją, ich uzasad
nienia i zg loszen ia zdania odrębnego. 

Art. 73. 1. Sklad orzekający Trybunału może w każ
dym czasie, na posiedzeniu niejawnym, wydać posta
nowienie o sprostowaniu w orzeczeniu lub w jego uza
sadnieniu niedokładności, błędów pisarskich lub ra
chunkowych albo innych oczywistych omyłek. 

2. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na ory
ginale orzeczen ia, podpisaną przez przewodniczącego 
ski ad u orzekającego, a na żądanie uczestników postę
powania - także na przesłanych im odpisach. 

Art. 74. 1. Na wn iosek uczestnika postępowania 
sklad o rzekający Trybunału , który wydał orzeczen ie, na 
posiedzeniu niejawnym rozstrzyga postanowieniem 
wątpliwości co do jego treści. 

2. Jeżel i wniosku o wyjaśn ien ie wątpliwości nie 
może rozpoznać skład orzekający wskazany w ust. 1, 
w niosek powinien być rozpozn any przez taki sam 
skład. 

Art. 75. 1. Postanowienia kończące postępowan ie 
podejmowane są na posiedzeniu niejawnym. Wyma
gają one uzasadnienia. 

2. Postanowienia nie kończące postępowa nia 

w spraw ie mogą być uchylane lub zmieniane wskutek 
zmiany okoli czności. 

Art. 76. W sprawach związanych z przygotowa
niem rozprawy lub posiedzen ia oraz w sprawach po
rządkowych wydawane są zarządzenia. 

Art. 77. 1. Orzeczen ie sporządzone w formie pisem
nej ogłasza się uczestnikom postępowania . W czasie 
ogłaszania wyroku wszyscy obecni na sali rozpraw, 
z wyjątkiem skład u orzekającego, stoją. 

2. W ustnym uzasadnieniu orzeczen ia przewodni
czący składu orzekającego lub sędzia sprawozdawca 
podaje zasadnicze motywy orzeczenia oraz informuje 
o zlożeni u zdań odrębnych. Sędzia, który zgłosił zdan ie 
od rębne, przedstawia jego zasadnicze motywy. 

Art. 78. Orzeczenia Trybunału, ogłoszone w sposób 
określony wart. 77, doręcza się uczestnikom postępo
wania niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnien ia. 

Art. 79. l. Wyroki Trybunału podlegają, z zastrzeże
niem ust. 2, ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej. 

2. Wyroki Trybunału orzekające n iezgodność aktu 
normatywnego z Konstytu cją, ratyfikowaną umową 
międzynarodową lub ustawą pod legają niezwłoczne

mu ogłoszeniu w organie publikacyjnym, w którym akt 
byl og loszony, a gdy orzeczenie dotyczy aktu nie ogło
szonego w organ ie publikacyjnym - w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Pol
ski " . 

3. Ogłoszenie wyroków w organie publikacyjnym 
zarządza prezes Trybunału . 

Art. 80. Postanowienia, o których mowa wart. 70 
ust. 2 pkt 1- 3, pod legają ogłoszeni u w Dzienniku Urzę

dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski " . 

Art. 81. Trybunał wydaje zbiór swoich orzeczeń. 

Rozdział 4 

Zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 82. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ko
deks postępowan ia admin istracyjnego (Oz. U. z 1980 r. 
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 7, poz. 55 
i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr34, 
poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21 , 
poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 201 , z 1991 r. Nr 100, poz. 442 
i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. 
Nr l , poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 
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i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) po art. 145 dodaje się art. 145a w brzmieniu: 

"Art. 145a. § 1. Można żądać wznowien ia postępo
wania również w przypadku, gdy 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 
o niezgodności aktu normatywne
go z Kon stytu cją, umową między

narodową lub z ustawą, na podsta
wie którego została wydana decy
zja. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę 
o wznowienie w nosi się w te rm inie 
jednego mies i ąca od dnia wejści a 
w życie orzeczenia Trybunału Kon
stytucyj nego."; 

2) w art. 146 w § 1 po wyrazach "w art . 145 § 1 
pkt 3-8" dodaje się wyrazy "oraz wart. 145a"; 

3)wart. 147 po wyrazach "w art. 145 § 1 pkt 4" doda
je się wyrazy "oraz w art. 145a"; 

4) w art. 151 w § 1 w pkt 1 i 2 po wyrazach "na pod
stawie art. 145 § 1" dodaje się wyrazy " lub 
art.145a" . 

Art. 83. W ustawie z dnia 17 łistopada 1964 r. - Ko
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 
z 1965 r. Nr 15, poz. 11 3, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, 
poz. 231 , z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 1 1, poz. 82 
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21 , 
poz. 123, z 1988 r. Nr 41 , poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, 
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, 
z 1991 r. Nr7, poz. 24, Nr22, poz. 92 i Nr 11 5, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, 
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 o raz z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348 i Nr 75, poz. 471) doda
je się art. 401' w brzmieniu: 

"Art. 401'. § 1. Można żądać wznowienia postępo
wania równ ież w wypadku, gdy Try
bunał Konstytucyjny o rzekł o nie
zg odn ości aktu normatywnego 
z Konstytucją, umową międzynaro
dową lub z ustawą, na podstawie 
którego został wydany wyrok. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę 
o wznowienie wnosi się w te rmin ie 
jednego m iesiąca od dnia wejścia 
w życie orzeczenia Trybunału Kon
stytucyj nego." 

Art. 84. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Ko
deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96, 
z 1982 r. Nr 16, poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, 

poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, 
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, 
z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 43, poz. 251, Nr 53, poz. 306 i Nr 72, 
poz. 422, z 1991 r. Nr 83, poz. 37 1 i Nr 100, poz. 442, 
z 1992 r. Nr 24, poz. 101 , z 1994 r. Nr 74, poz. 332 i Nr 126, 
poz. 615, z 1995 r. Nr 89, poz. 443 i 444, Nr 95, poz. 475, 
z 1996 r. Nr 152, poz. 720 i Nr 155, poz. 756 oraz z 1997 r. 
Nr 6, poz. 31 , Nr 71, poz. 449, Nr 75, poz. 471 i Nr 79, 
poz. 485) wprowadza s ię następujące zmiany: 

1) wart. 474 w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje s ię prze
cinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmien iu: 

,,3) prawomocny wyrok skazujący został wydany 
na podstawie ustawy, którą Trybunał Konstytu
cyjny uznał za niezgodną z Konstytu cją." ; 

2) wart. 476: 

a) w § 1 wyrazy "w art. 474 § 2" zastępuje się wy
razami "w art. 474 § 1 pkt 3 oraz § 2" , 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Wznow ienie postępowania w związku 

z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 
może nastąpić tylko na korzyść skazanego; 
przepis § 2 stosuje się odpowiednio." 

Art. 85. W ustawie z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, 
poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 
i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, 
poz. 29 1, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. 
Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, 
poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, 
poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. 
Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, 
poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475 
oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) wart. 112 skreśla się krop
kę i dodaje wyrazy " albo zostały wydane na podstawie 
aktu normatywnego, który Trybunał Konstytucyjny 
u znał za niezgodny z Konstytucją, umową międzynaro
dową lub z ustawą." 

Art. 86. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paż
dziernika 197 1 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, 
z 1985 r, Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, 
poz. 503, z 199 1 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, 
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341 , z 1994 r. Nr 43, 
poz. 160. Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. 
Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, 
poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71, poz. 449 
i Nr 79, poz. 485) w art. 227 w pkt 2 k ropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) jeżeli prawomocne rozstrzygnięcie organu fi 
nansowego zostało wydane na podstaw ie ak
tu normatywnego, który Trybunał Konstytucyj
ny uznał za niezgodny z Konstytucją, umową 
międzynarodową lub ustawą. Przepisu art. 228 
§ 1 nie stosuje się." 



Dziennik Ustaw Nr 102 - 3222 Poz. 643 i 644 

Art. 87. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach 
politycznych (Dz. U. Nr 54, poz. 312) wart. 5: 

1) w ust. 1 wyrazy "na skutek przedstawienia Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie lub na wniosek Mini
stra Sprawiedliwości" zastępuje się wyrazami "na 
wniosek Prokuratora Generalnego"; 

2) w ust. 2 wyrazy " Minister Sprawiedliwości" zastę
puje się wyrazami " Prokurator Generalny". 

Art. 88. 1. Członkowie Trybunału wchodzący w je
go skład w dniu wejścia w życie ustawy stają się sę

dziami Trybunału w rozumieniu ustawy. 

2. Kadencja sędziów Trybunału wybranych na pod
stawie art. 15 ust. 2 i 4 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym trwa 
osiem lat od chwili wyboru. 

3. Sejm dokona wyboru sędziów Trybunału w licz
bie niezbędnej do dostosowania Trybunału do wymo
gów określonych wart. 5. 

Art. 89. 1. W okresie dwóch lat od dnia wejścia 
w życ ie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalo
nej dnia 2 kwietnia 1997 r. orzeczenia Trybunału o nie
zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed 
dniem jej wejścia w życie nie są ostateczne i podlega
ją rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić orze
czenie Trybunału większością 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie do
tyczy to orzeczeń wydanych w następstwie pytań . 
prawnych do Trybunału. 

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, Sejm roz
patruje nie póżniej n iż w okresie sześciu miesięcy od 
dnia przedłożenia orzeczenia przez prezesa Trybunału. 

3. W przypadku uznania orzeczenia za zasadne 
Sejm dokonuje odpowiednich zmian w ustawie objętej 

orzeczeniem bądź uchyla ją w całości lub w części, 
w terminie określonym w ust. 2. 

4. Orzeczenie Trybunału o niezgodności ustawy 
z Konstytucją, które nie zostało rozpatrzone przez Sejm 
w terminie sześciu miesięcy od dnia przedłożenia Sej 
mowi orzeczenia przez prezesa Trybunału lub rozpa
trzone zostało, ale Sejm nie zmienił bądź nie uchylił 
przepisów z Konstytucją niezgodnych, jest ostateczne 
i powoduje uchylenie ustawy lub tych przepisów 
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli 
tej Polskiej obwieszczen ia prezesa Trybunału o utracie 
mocy obowiązującej. 

Art. 90. Postępowanie przed Trybunałem w spra
wach wszczętych przed wejściem w życie Konstytucji 
toczy się według przepisów obowiązujących w dniu ich 
wszczęcia. 

Art. 91. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa 
o "ustawie", rozumie s ię przez to ustawy oraz inne 
akty ustawodawcze wydane na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konsty
tucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej dnia 
2 kwietnia 1997 r. 

Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, 
poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, 
poz. 593, z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 
oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604). 

Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 paź
dziernika 1997 r., z wyjątkiem przepisów art. 5 ust. 1 
oraz art. 88 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 

7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospo litej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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z dnia 19 sierpnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. 

Na podstawie art. 4 usl. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grud
nia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, 
z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, 
poz. 498) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządze nia Rady Mini· 
strów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia 
pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 66, 
poz. 419) po pozycji oznaczonej kodem PCN 
9027 80 11 O dodaje s ię następujące pozycje: 




