
Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83
i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88,
poz. 554) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Organizacjom radiowym i telewizyj-
nym wolno nadawaç opublikowane
utwory muzyczne oraz drobne utwory
s∏owne i s∏owno-muzyczne wy∏àcznie
na podstawie umowy zawartej z w∏aÊci-
wà organizacjà zbiorowego zarzàdza-
nia prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi.

2. Prawo do pierwszego nadania utwo-
rów zamówionych przez nadawc´ mo-
˝e przys∏ugiwaç mu na podstawie umo-
wy innej ni˝ okreÊlona w ust. 1.

3. Twórca mo˝e oÊwiadczyç w∏aÊciwej or-
ganizacji zbiorowego zarzàdzania pra-
wami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, ̋ e o nadaniu
swoich opublikowanych utworów,
o których mowa w ust. 1, b´dzie decy-
dowaç osobiÊcie.

4. Operatorom sieci kablowych wolno re-
emitowaç w sieciach kablowych utwo-
ry nadawane w programach organizacji
radiowych i telewizyjnych wy∏àcznie na
podstawie umowy zawartej z w∏aÊciwà
organizacjà zbiorowego zarzàdzania
prawami autorskimi lub prawami po-
krewnymi.”;

2) w art. 25 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b) i c) otrzymujà brzmienie:

„b) aktualne artyku∏y na tematy polityczne, go-
spodarcze lub religijne, chyba ̋ e zosta∏o wy-
raênie zastrze˝one, ˝e ich dalsze rozpo-
wszechnianie jest zabronione,

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporter-
skie,”

b) w pkt 2 wyrazy „ , artyku∏ów i wypowiedzi” za-
st´puje si´ wyrazami „i artyku∏ów”;

3) w art. 36:

a) w zdaniu wst´pnym wyraz „pi´çdziesi´ciu” za-
st´puje si´ wyrazem „siedemdziesi´ciu”,

b) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie
jest znany — od daty pierwszego rozpo-
wszechnienia, chyba ˝e pseudonim nie po-
zostawia wàtpliwoÊci co do to˝samoÊci au-
tora lub je˝eli autor ujawni∏ swojà to˝sa-
moÊç,

3) w odniesieniu do utworu, do którego autor-
skie prawa majàtkowe przys∏ugujà z mocy
ustawy innej osobie ni˝ twórca — od daty
rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie
zosta∏ rozpowszechniony – od daty jego
ustalenia,”

c) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego
— od Êmierci najpóêniej zmar∏ej z wymienio-
nych osób: g∏ównego re˝ysera, autora sce-
nariusza, operatora obrazu, autora dialo-
gów, kompozytora muzyki skomponowanej
do utworu audiowizualnego.”;

4) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Je˝eli bieg terminu wygaÊni´cia autor-
skich praw majàtkowych rozpoczyna si´
od rozpowszechnienia utworu, a utwór
rozpowszechniono w cz´Êciach, odcin-
kach, fragmentach lub wk∏adkach, bieg
terminu liczy si´ oddzielnie od daty rozpo-
wszechnienia ka˝dej z wymienionych cz´-
Êci.”;

5) skreÊla si´ art. 38;

6) w art. 39 wyrazy „art. 36—38” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 36 i art. 37”;

7) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Wspó∏twórcami utworu audiowizualnego
sà osoby, które wnios∏y wk∏ad twórczy
w jego powstanie, a w szczególnoÊci: re-
˝yser, operator obrazu, twórca adaptacji
utworu literackiego, twórca stworzonych
dla utworu audiowizualnego utworów
muzycznych lub s∏owno–muzycznych
oraz twórca scenariusza.”;

8) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Domniemywa si´, ̋ e producent utworu
audiowizualnego nabywa na mocy
umowy o stworzenie utworu albo umo-
wy o wykorzystanie ju˝ istniejàcego
utworu wy∏àczne prawa majàtkowe do
eksploatacji tych utworów w ramach
utworu audiowizualnego jako ca∏oÊci. 
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2. G∏ówny re˝yser, operator obrazu, twór-
cy scenariusza, twórcy innych  utwo-
rów literackich lub muzycznych, które
stworzone zosta∏y do utworu audiowi-
zualnego lub w nim wykorzystane, oraz
artyÊci wykonawcy sà uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego
do wp∏ywów z tytu∏u wyÊwietlania
utworu audiowizualnego w kinach,

2) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u
najmu egzemplarzy utworów audio-
wizualnych i ich publicznego odtwa-
rzania,

3) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u
nadawania utworu w telewizji lub
poprzez inne Êrodki publicznego
udost´pniania utworów, 

4) stosownego wynagrodzenia z tytu∏u
reprodukowania utworu audiowizu-
alnego na egzemplarzu przeznaczo-
nym do w∏asnego u˝ytku osobiste-
go.

3. Korzystajàcy z utworu audiowizualne-
go wyp∏aca wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 2, za poÊrednictwem w∏a-
Êciwej organizacji zbiorowego zarzà-
dzania prawami autorskimi lub prawa-
mi pokrewnymi.

4. Stosowne wynagrodzenie za korzysta-
nie z polskiego utworu audiowizualne-
go za granicà lub zagranicznego utwo-
ru audiowizualnego w Rzeczypospolitej
Polskiej mo˝e byç ustalone rycza∏to-
wo.”;

9) w art. 74:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ochrona przyznana programowi komputero-
wemu obejmuje wszystkie formy jego wyra-
˝enia. Idee i zasady b´dàce podstawà jakie-
gokolwiek elementu programu komputero-
wego, w tym podstawà ∏àczy, nie podlegajà
ochronie.”,

b) w ust. 4:

— w pkt 1 po wyrazach „czynnoÊci te” skreÊla
si´ wyraz „nie”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozpowszechniania, w tym najmu, pro-
gramu komputerowego lub jego kopii.”;

10) w art. 75:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obserwowanie, badanie i testowanie funk-
cjonowania programu komputerowego
w celu poznania jego idei i zasad przez oso-
b´ posiadajàcà prawo korzystania z egzem-
plarza programu komputerowego, je˝eli, b´-
dàc do tych czynnoÊci upowa˝niona, doko-
nuje ona tego w trakcie wprowadzania, wy-

Êwietlania, stosowania, przekazywania lub
przechowywania programu komputerowe-
go,”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
nie mogà byç:

1) wykorzystane do innych celów ni˝ osià-
gni´cie wspó∏dzia∏ania niezale˝nie stwo-
rzonego programu komputerowego,

2) przekazane innym osobom, chyba ˝e jest
to niezb´dne do osiàgni´cia wspó∏dzia∏a-
nia niezale˝nie stworzonego programu
komputerowego,

3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania
lub wprowadzania do obrotu programu
komputerowego o istotnie podobnej for-
mie wyra˝enia lub do innych czynnoÊci
naruszajàcych prawa autorskie.”;

11) po art. 77 dodaje si´ art. 771 w brzmieniu:

„Art. 771. Uprawniony mo˝e domagaç si´ od u˝yt-
kownika programu komputerowego
zniszczenia posiadanych przez niego
Êrodków technicznych (w tym progra-
mów komputerowych), których jedynym
przeznaczeniem jest u∏atwianie niedo-
zwolonego usuwania lub obchodzenia
technicznych zabezpieczeƒ programu.”;

12) w art. 79 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 stosuje si´ w odniesieniu do usu-
wania lub obchodzenia zabezpieczeƒ technicz-
nych przed udost´pnianiem, zwielokrotnia-
niem lub rozpowszechnianiem utworu, je˝eli
dzia∏ania te majà na celu bezprawne korzysta-
nie z utworu.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku usuwania lub zmiany bez upowa˝-
nienia  jakichkolwiek  informacji identyfikujà-
cych dzie∏o, autora, podmiot praw autorskich
do dzie∏a lub informacji o warunkach eksploata-
cji dzie∏a, o ile zosta∏y one do∏àczone do egzem-
plarza dzie∏a lub sà przekazywane w zwiàzku
z rozpowszechnianiem dzie∏a, a tak˝e zawinio-
nego rozpowszechniania dzie∏ z bezprawnie
usuni´tymi lub zmodyfikowanymi takimi infor-
macjami.”;

13) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. 1. Ka˝de artystyczne wykonanie utworu
lub dzie∏a sztuki ludowej pozostaje pod
ochronà niezale˝nie od jego wartoÊci,
przeznaczenia i sposobu wyra˝enia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozu-
mieniu ust. 1, sà w szczególnoÊci: dzia-
∏ania aktorów, recytatorów, dyrygen-
tów, instrumentalistów, wokalistów,
tancerzy i mimów oraz innych osób
w sposób twórczy przyczyniajàcych si´
do powstania wykonania.”;
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14) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1
pkt 2 i 3, wygasa z up∏ywem pi´çdziesi´-
ciu lat nast´pujàcych po roku, w którym
artystyczne wykonanie ustalono. Je˝eli
jednak w tym czasie nastàpi∏a publikacja
utrwalenia tego wykonania lub jego pu-
bliczne odtworzenie, okres ochrony liczy
si´ od tych zdarzeƒ, a gdy mia∏y miejsce
obydwa — od tego z nich, które mia∏o
miejsce wczeÊniej.”;

15) po oddziale 3 dodaje si´ oddzia∏ 31 „Prawa do
pierwszych wydaƒ oraz wydaƒ naukowych i kry-
tycznych” w brzmieniu:

„Art. 991. Wydawcy, który jako pierwszy w sposób
zgodny z prawem opublikowa∏ lub w in-
ny sposób rozpowszechni∏ utwór, które-
go czas ochrony ju˝ wygas∏, a jego eg-
zemplarze nie by∏y jeszcze publicznie
udost´pniane, przys∏uguje wy∏àczne pra-
wo do rozporzàdzania tym utworem i ko-
rzystania z niego na wszystkich polach
eksploatacji przez okres dwudziestu pi´-
ciu lat od daty publikacji.

Art. 992. Temu, kto po up∏ywie czasu ochrony pra-
wa autorskiego do utworu przygotowa∏
jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
b´dàce utworem, przys∏uguje wy∏àczne
prawo do rozporzàdzania takim wyda-
niem i korzystania z niego w zakresie,
o którym mowa w art. 50 pkt 1—3 oraz 8
i 9, przez okres trzydziestu lat od daty pu-
blikacji.

Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje si´ od-
powiednio do utworów i tekstów, które
ze wzgl´du na czas ich powstania lub
charakter nigdy nie by∏y obj´te ochronà
prawa autorskiego.

Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o któ-
rym mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 37
i art. 39.”;

16) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych
wykonaƒ, fonogramów, wideogramów,
nadaƒ programów, a tak˝e pierwszych
wydaƒ oraz wydaƒ naukowych i kry-
tycznych, podlega odpowiednio ograni-
czeniom wynikajàcym z przepisów
art. 23—35.”;

17) art. 101 otrzymuje brzmienie:

„Art. 101. Do artystycznych wykonaƒ, fonogra-
mów, wideogramów, nadaƒ progra-
mów, pierwszych wydaƒ oraz wydaƒ na-
ukowych i krytycznych  stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 1 ust. 3 i 4, art. 6,

art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 ust. 1 i 3
oraz art. 80.”;

18) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Spory dotyczàce praw pokrewnych nale-
˝à do w∏aÊciwoÊci sàdów okr´gowych.”;

19) w art. 115:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto przyw∏aszcza sobie autorstwo albo
wprowadza w b∏àd co do autorstwa ca∏oÊci
lub cz´Êci cudzego utworu albo artystyczne-
go wykonania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do
lat 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kto w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
w inny sposób ni˝ okreÊlony w ust. 1 lub 2
narusza cudze prawa autorskie lub prawa
pokrewne okreÊlone w art. 16, art. 17, art. 18,
art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1 i 2, art. 40
ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do ro-
ku.”;

20) w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warun-
kom w celu rozpowszechnienia utrwala lub
zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej
lub w postaci opracowania, artystyczne wyko-
nanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

21) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. 1. Kto w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowej przedmiot b´dàcy noÊnikiem
utworu, artystycznego wykonania, fo-
nogramu, wideogramu rozpowszech-
nianego lub zwielokrotnionego bez
uprawnienia albo wbrew jego warun-
kom nabywa lub pomaga w jego zby-
ciu albo przedmiot ten przyjmuje lub
pomaga w jego ukryciu,

podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 3 miesi´cy do lat 5.

2. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏-
niania przest´pstwa okreÊlonego
w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu albo
dzia∏alnoÊç przest´pnà, okreÊlonà
w ust. 1, organizuje lub nià kieruje,

podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od roku do lat 5. 

3. Je˝eli na podstawie towarzyszàcych
okolicznoÊci sprawca przest´pstwa
okreÊlonego w ust. 1 lub 2 powinien

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3293 — Poz. 637



i mo˝e przypuszczaç, ˝e przedmiot zo-
sta∏ uzyskany za pomocà czynu zabro-
nionego,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.”;

22) po art. 118 dodaje si´ art. 1181 w brzmieniu:

„Art. 1181. 1. Kto wytwarza przedmioty przezna-
czone do niedozwolonego usuwania
lub obchodzenia technicznych zabez-
pieczeƒ przed odtwarzaniem, prze-
grywaniem lub zwielokrotnianiem
utworu bàdê te˝ s∏u˝àce do nielegal-
nego odbioru nadawanych progra-
mów, przeznaczonych dla zamkni´te-
go grona odbiorców, uzyskujàcych
do nich dost´p po zap∏aceniu wyna-
grodzenia us∏ugodawcy, albo doko-
nuje obrotu takimi przedmiotami,

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wyko-
rzystuje przedmioty, o których mowa
w ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do roku.”;

23) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia wykony-
wanie prawa do kontroli korzystania
z utworu, artystycznego wykonania, fo-
nogramu lub wideogramu albo odma-
wia udzielenia informacji przewidzia-
nych w art. 47,

podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do roku.”;

24) skreÊla si´ art. 120; 

25) w art. 121 w ust. 1 wyrazy „lub 118” zast´puje si´
wyrazami „ , 118 lub 1181”;

26) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. Âciganie przest´pstw okreÊlonych
w art. 115, art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117
ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz
art. 119 nast´puje na wniosek pokrzyw-
dzonego.”;

27) po art. 122 dodaje si´ art. 1221 w brzmieniu:

„Art. 1221. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 115—119 pokrzywdzonym jest
równie˝ w∏aÊciwa organizacja zbioro-
wego zarzàdzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi.”;

28) art. 123 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 123. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze roz-
porzàdzenia, mo˝e wyznaczyç sàdy rejo-
nowe w∏aÊciwe do rozpoznawania
spraw o przest´pstwa, o których mowa
w art. 115 —119 — na obszarze w∏aÊci-
woÊci danego sàdu okr´gowego.”;

29) w art. 124 skreÊla si´ ust. 3;

30) w art. 125 w ust. 1 w pkt 2 skreÊla si´ zdanie:
„Nie dotyczy to artystycznych wykonaƒ ustalonych
wczeÊniej ni˝ dwadzieÊcia lat przed dniem jej wej-
Êcia w ˝ycie.”;

31) w art. 126:

a) w ust. 1 w pkt 3 skreÊla si´ zdanie: 

„Nie dotyczy to fonogramów, wideogramów
oraz programów radiowych i telewizyjnych spo-
rzàdzonych lub nadanych wczeÊniej ni˝ dwa-
dzieÊcia lat przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie sto-
suje si´ do korzystania przez szko∏y w celach
dydaktycznych ze sporzàdzonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nadaƒ, fono-
gramów i wideogramów nie b´dàcych filma-
mi fabularnymi oraz spektaklami teatralny-
mi, a tak˝e do korzystania z utrwalonych na
fonogramach i wideogramach artystycznych
wykonaƒ.”;

32) po art. 127 dodaje si´ art. 1271 w brzmieniu:

„Art. 1271. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
w drodze zarzàdzenia, utworzy zespó∏
do spraw przeciwdzia∏ania narusze-
niom prawa autorskiego i praw pokrew-
nych oraz okreÊli jego sk∏ad, zadania
i tryb dzia∏ania.”

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do korzystania
po jej wejÊciu w ˝ycie z utworów, artystycznych wyko-
naƒ, fonogramów i wideogramów, które wed∏ug ni-
niejszej ustawy korzystajà z ochrony.

2. Je˝eli rozpocz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy korzystanie z artystycznego wykonania,
fonogramu, wideogramu lub programu radiowego albo
telewizyjnego by∏o wed∏ug przepisów dotychczasowych
dozwolone, natomiast po tym dniu wymaga zezwolenia,
to mo˝e ono byç dokoƒczone, pod warunkiem ̋ e upraw-
niony otrzyma stosowne wynagrodzenie. 

3. Ustawa nie narusza w∏asnoÊci egzemplarzy
utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie i egzemplarzy fonogramu lub wideogramu, na
których utrwalono artystyczne wykonania przed dniem
jej wejÊcia w ˝ycie. 

4. Dokoƒczenie korzystania z fonogramu lub wide-
ogramu dotyczy tak˝e zakoƒczenia sprzeda˝y ich eg-
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zemplarzy w ciàgu dwunastu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o ile egzemplarze te zg∏oszone zosta∏y
w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Zg∏oszenie powinno wska-
zywaç numer katalogowy nagrania, zawarte w nim
utwory, z podaniem autorów, artystów wykonawców,
czasu trwania nagrania, oraz liczb´ i rodzaj egzempla-
rzy. 

5. Przepis ust. 1 stosuje si´ do utworów obywateli
paƒstw obcych stale zamieszka∏ych za granicà, pod
warunkiem wzajemnoÊci.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego og∏osi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzgl´dnie-
niem zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania tekstu jednolitego. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 9 czerwca 2000 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybu-
nale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 i z 2000 r.
Nr 48, poz. 552) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. S´dziowie Trybuna∏u Konstytucyjnego
przechodzà w stan spoczynku po ukoƒcze-
niu swojej kadencji.”,

b) w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Do s´dziów, którzy skorzystajà z tego prawa,
nie ma zastosowania przepis ust. 2a.”;

2) w art. 39 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´, je˝eli wyda-
nie orzeczenia o akcie normatywnym, który
utraci∏ moc obowiàzujàcà przed wydaniem
orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konsty-
tucyjnych wolnoÊci i praw.”;

3) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej „skargà”,
mo˝e byç wniesiona po wyczerpaniu drogi
prawnej, o ile droga ta jest przewidziana,
w ciàgu 3 miesi´cy od dor´czenia skar˝àce-
mu prawomocnego wyroku, ostatecznej de-

cyzji lub innego ostatecznego rozstrzygni´-
cia.”,

b) skreÊla si´ ust. 3 i 4;

4) w art. 48 w ust. 1 wyrazy „Skarga powinna byç spo-
rzàdzona przez adwokata lub radc´ prawnego” za-
st´puje si´ wyrazami „Skarg´ i za˝alenie na posta-
nowienie o odmowie nadania skardze dalszego
biegu sporzàdzajà adwokat lub radca prawny”;

5) w art. 59 w ust. 2 skreÊla si´ wyraz „inny”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782,
z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i z 1999 r. Nr 75, poz. 853)
w art. 7 skreÊla si´ zdanie drugie.

Art. 3. Uprawnienia nabyte niniejszà ustawà przez
s´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego przys∏ugujà od
momentu wejÊcia w ˝ycie ustawy równie˝ s´dziom
Trybuna∏u Konstytucyjnego pozostajàcym w stanie
spoczynku.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


