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Publiczny Portal Informacji o Prawie jest scentralizowaną bazą zawierającą najważniejsze informacje o:
1) aktach prawnych,
2) wydawaniu aktów wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność obowiązujących przepisów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wydawania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych.

Cel utworzenia Publicznego Portalu Informacji o Prawie
System Publiczny Portal Informacji o Prawie powstał w celu:
1) udostępniania obywatelom informacji o:
a. prawie,
b. działaniach podjętych przez Rząd dotyczących wykonywania orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego,
c. stanie prac legislacyjnych nad projektami aktów wykonawczych do ustaw
procedowanymi przez Rząd,
2) usprawnienia komunikacji między urzędami w wyżej wymienionym zakresie,
3) wsparcia zadań Rządowego Centrum Legislacji w monitorowaniu:
d. wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
e. wydawania aktów wykonawczych do ustaw przez organy administracji
rządowej.
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Struktura Publicznego Portalu Informacji o Prawie
Portal został podzielony na trzy moduły:
1) Skorowidz aktów prawnych,
2) Orzeczenia Trybunału



Konstytucyjnego,
3) Upoważnienia ustawowe.





Dodatkowo system przekierowuje ze
strony głównej do:
4) Biuletynu Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji,
5) Serwisu Rządowy Proces

Widok modułów na stronie głównej

Legislacyjny,
6) strony Rządowego Centrum
Legislacji,
7) stron Dziennika Ustaw i Monitora

 

Polskiego





Widok linków przekierowujących
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Moduł: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Moduł zawiera informacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności sygnaturę orzeczenia i datę jego wydania, publikator i datę ogłoszenia orzeczenia
, tytuł orzeczenia , ocenę zgodności przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej  oraz analizę orzeczenia sporządzoną przez Departament Postępowań
przed Trybunałem Konstytucyjnym w Rządowym Centrum Legislacji , a także
informacje o potrzebie wykonania orzeczenia  i organie zobowiązanym do podjęcia
działań legislacyjnych .
Sygnatura orzeczenia, publikator orzeczenia oraz publikator aktu prawnego są aktywnymi linkami. Klikając w nie, można pobrać dokumenty w formatach PDF, DOC lub
DOCX z tekstem orzeczenia wraz z uzasadnieniem, z tekstem sentencji ogłoszonej
w Dzienniku Ustaw lub z tekstem aktu prawnego, którego dane przepisy zostały
uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej. Dodatkowo, w kolumnie Dokumenty w sprawie  są odnośniki do
szczegółów orzeczenia , do dokumentu zawierającego jego analizę sporządzoną
przez Departament Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Rządowym
Centrum Legislacji  oraz do tekstu aktu prawnego wykonującego wyrok Trybunału
Konstytucyjnego .

















Widok podstawowy modułu: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
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Stan prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego został przedstawiony w widoku szczegółowym orzeczenia. Po kliknięciu na link
Pokaż szczegóły w kolumnie Dokumenty w sprawie pojawiają się informacje dotyczące:


rodzaju projektu,



tytułu projektu,



stanu prac legislacyjnych,



wpisu do wykazu prac legislacyjnych w przypadku procedowania projektów
rządowych.

Dodatkowo zamieszczono link do strony zawierającej informację na temat bieżących
prac legislacyjnych. 



  



Widok szczegółowy orzeczenia
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Aby pobrać dokumenty w formatach PDF, DOC lub DOCX:
1) z tekstem orzeczenia wraz z uzasadnieniem, należy kliknąć na sygnaturę orzeczenia  w kolumnie Dane orzeczenia lub w kolumnie Dokumenty w sprawie
kliknąć na link Pokaż szczegóły , a następnie na sygnaturę orzeczenia,











Rejestr orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

2) z tekstem sentencji ogłoszonej w Dzienniku Ustaw, należy kliknąć na publikator
orzeczenia  w kolumnie Dane orzeczenia lub w kolumnie Dokumenty w sprawie
kliknąć na link Pokaż szczegóły , a następnie na publikator orzeczenia,
3) z tekstem aktu prawnego, którego przepisy zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, należy kliknąć
na publikator z tytułem aktu prawnego w kolumnie Akty prawne, których przepisy
były przedmiotem orzeczenia  lub w kolumnie Dokumenty w sprawie kliknąć
na link Pokaż szczegóły , a następnie na publikator z tytułem aktu prawnego,
4) z treścią szczegółowych informacji dotyczących potrzeby wykonania orzeczenia,
należy kliknąć na link Pokaż szczegóły  w kolumnie Dokumenty w sprawie,
a następnie na ikonę
5) z

treścią

analizy

,
sporządzonej

przez

Departament

Postępowań

przed

Trybunałem Konstytucyjnym w Rządowym Centrum Legislacji, należy kliknąć na
numer sprawy  pod nagłówkiem Analiza w kolumnie Dokumenty w sprawie,
6) z tekstem aktu prawnego wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
należy kliknąć na jego publikator  pod nagłówkiem Akty wykonujące w kolumnie Dokumenty w sprawie lub w kolumnie Dokumenty w sprawie kliknąć na link
Pokaż szczegóły , a następnie na publikator z tytułem aktu wykonującego.
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Wyszukiwanie informacji o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego
W module zamieszczono wyszukiwarkę, która pozwala przeszukiwać orzeczenia
według następujących kryteriów:
 publikator orzeczenia,
 sygnatura orzeczenia,
 tytuł zaskarżonego aktu,
 organ właściwy ze względu na zakres orzeczenia (filtr umożliwia wybranie co
najmniej dwóch organów zobligowanych i wyszukanie dla nich wspólnych
zobowiązań po zaznaczeniu pola Wspólne zobowiązanie wszystkich organów
właściwych),
 status wykonania orzeczenia.











Podstawowe opcje wyszukiwania

Po wybraniu opcji Wyszukiwanie zaawansowane można wyszukać:
I. orzeczenie po wybraniu dodatkowych opcji:


data wydania orzeczenia,



data ogłoszenia sentencji,



fragment sentencji,



ocena konstytucyjności,

II. projekt wykonujący orzeczenie po następujących filtrach:


wykaz prac legislacyjnych,
stan prac legislacyjnych,
rodzaj projektu.
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Zaawansowane opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można grupować:
1)

chronologicznie,

2)

według oceny konstytucyjności,

3)

według organu właściwego,

4)

według zaskarżonego aktu,

5)

według rodzaju zaskarżonego aktu,

6)

według statusu orzeczenia,

7)

według stanu prac legislacyjnych,

8)

według rodzaju inicjatywy ustawodawczej.

Zaawansowane opcje wyszukiwania

Generowanie raportu wyników wyszukiwania orzeczeń
Po wybraniu danych w filtrze oraz po określeniu rodzaju ich grupowania można
wygenerować raport w formacie PDF po kliknięciu na ikonę

.

Fragment wygenerowanego raportu
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Można także wygenerować raport dotyczący szczegółów orzeczenia. Należy kliknąć
na link Pokaż szczegóły w kolumnie Dokumenty w sprawie, a następnie na ikonę
.

.

Wygenerowany raport szczegółów Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

strona 10

 powrót do spisu treści

 Publiczny Portal Informacji o Prawie – pomocnik użytkownika

Moduł: Upoważnienia ustawowe
Moduł zawiera informacje dotyczące: upoważnień ustawowych, a w szczególności
podstawę prawną (tytuł ustawy i oznaczenie jednostki reakcyjnej, w której znajduje
się upoważnienie do wydania aktu wykonawczego) , rodzaj aktu, do którego
wydania został upoważniony określony organ , termin wykonania upoważnienia ,
organ właściwy do podjęcia działań legislacyjnych , stan prac legislacyjnych ,
zaległości w wykonaniu upoważnienia .
Publikator aktu prawnego  jest aktywnym linkiem. Klikając na niego, można pobrać
dokument w formacie PDF z tekstem ustawy. Dodatkowo, w kolumnie Dokumenty
w sprawie są odnośniki do szczegółów upoważnienia  oraz do tekstu aktu
wykonawczego .
















Główny rejestr upoważnień ustawowych
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Stan prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego został przedstawiony
w widoku szczegółowym. Po kliknięciu na link Pokaż szczegóły w kolumnie Dokumenty w sprawie pojawiają się informacje dotyczące:


tytułu projektu,



trwających prac legislacyjnych nad uchyleniem upoważnienia,



etapu prac legislacyjnych,



wpisu do wykazu prac legislacyjnych,

Dodatkowo jest link do bieżących prac legislacyjnych. 







 

Główny rejestr upoważnień ustawowych
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Aby pobrać dokumenty w formacie PDF:
1)

z tekstem podstawy prawnej, należy kliknąć na publikator z tytułem aktu
prawnego  w kolumnie Podstawa prawna lub w kolumnie Dokumenty w sprawie
kliknąć na link Pokaż szczegóły , a następnie na publikator z tytułem aktu
prawnego,

2)

z tekstem aktu wykonawczego, należy kliknąć na jego publikator  pod
nagłówkiem Akty wykonawcze w kolumnie Dokumenty w sprawie lub w kolumnie
Dokumenty w sprawie kliknąć na link Pokaż szczegóły , a następnie na
publikator z tytułem aktu wykonawczego.






Główny rejestr upoważnień ustawowych

Wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego upoważnienia ustawowego
W module zamieszczono wyszukiwarkę, która pozwala wyszukiwać wybrane
upoważnienie lub upoważnienia według następujących kryteriów:
1) publikator podstawy prawnej, 
2) status wykonania upoważnienia, 
3) organ właściwy ze względu na zakres upoważnienia. 







Podstawowe opcje wyszukiwania upoważnień ustawowych
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Dodatkowo, po kliknięciu na link Wyszukiwanie zaawansowane można wyszukać
wybrane upoważnienie lub upoważnienia według następujących kryteriów:


tytuł ustawy,



jednostka redakcyjna,



wykaz prac legislacyjnych,



rodzaj aktu wykonawczego,



termin wykonania upoważnienia ustawowego.

Kryteria: wykaz prac legislacyjnych, rodzaj aktu wykonawczego i termin wykonania
upoważnienia ustawowego odnoszą się bezpośrednio do danych projektu aktu
wykonawczego.
Można również przeszukiwać dane po zaznaczeniu pola Implementacja prawa UE.











Zaawansowane opcje wyszukiwania upoważnień ustawowych

Wyniki wyszukiwania można grupować według: ustaw, organów zobligowanych,
rodzajów

aktów

wykonawczych

i

organów

zobligowanych,

wykazu

prac

legislacyjnych.

Zaawansowane opcje wyszukiwania upoważnień ustawowych
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Generowanie raportów wyników wyszukiwania wybranego upoważnienia ustawowego
Po wybraniu danych dotyczących upoważnień ustawowych oraz po określeniu
rodzaju grupowania można wygenerować raport w formacie PDF po kliknięciu na
ikonę

.

Fragment wygenerowanego raportu

Można także wygenerować raport dotyczący szczegółów upoważnienia ustawowego.
Należy kliknąć na link Pokaż szczegóły w kolumnie Dokumenty w sprawie, a następnie na ikonę

.
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Fragment wygenerowanego raportu szczegółów upoważnienia ustawowego
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Moduł: Skorowidz aktów prawnych
Skorowidz aktów prawnych jest elektroniczną bazą aktów prawnych, zapewniającą
powszechny i bezpłatny dostęp do prawa stanowionego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Moduł Skorowidza umożliwia użytkownikowi na wyszukiwanie aktów prawnych na
kilka sposobów.
Pierwszy

sposób

wyszukiwania

aktów

prawnych

to

skorzystanie

z

haseł

przedmiotowych które zlokalizowane są pod kolejnymi literami alfabetu. Po wybraniu
odpowiedniej litery alfabetu  w formie drzewa pojawia się lista haseł.
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Wyszukanie aktu prawnego jest także możliwe poprzez wykorzystanie wyszukiwarki,
która umożliwia odnalezienie właściwego aktu prawnego względem hasła  oraz
względem publikatora , a także po wpisaniu tytułu z możliwością dookreślenia
rodzaju szukanego aktu prawnego .







W momencie odszukania właściwego aktu i wybraniu go pojawiają się informacje
dotyczące danego aktu zamieszczone odpowiednio w zakładkach np. informację o
nowelizacjach/ zmianach znajdziemy w zakładce Nowelizacje.
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Dokument z tekstem aktu prawnego lub jego nowelizacji

Nad tytułem aktu znajduje się również link pod nazwą „Projekty w RPL”, który łączy
Skorowidz z serwisem Rządowy Proces Legislacyjny, co pozwala na znalezienie
projektów aktów prawnych związanych z istniejącym aktem prawnym.

Skorowidz przepisów prawnych
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Aby pobrać dokument w formacie PDF :
1) z tekstem aktu prawnego, należy kliknąć na jego publikator,
2) z treścią nowelizacji aktu prawnego, należy wybrać zakładkę Nowelizacje, a
następnie kliknąć na jego publikator,
3) z tekstem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniem,
należy wybrać zakładkę Orzeczenia

Skorowidz przepisów prawnych
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FAQ
1. Kto jest administratorem systemu
Administratorem systemu jest Rządowe Centrum Legislacji.
2. Jak wyszukać informacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Informacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego najszybciej można
wyszukać, korzystając z wyszukiwarki, która pozwala przeszukiwać orzeczenia
według następujących kryteriów:
1) publikator orzeczenia,
2) sygnatura orzeczenia,
3) tytuł zaskarżonego aktu,
4) organ właściwy ze względu na zakres orzeczenia,
5) status wykonania orzeczenia.
Po wybraniu opcji Wyszukiwanie zaawansowane można wyszukać:
1) orzeczenie po wybraniu dodatkowych opcji:
a) data wydania orzeczenia,
b) data ogłoszenia sentencji,
c) fragment sentencji,
d) ocena konstytucyjności,
2) projekt wykonujący orzeczenie po następujących filtrach:
a) wykaz prac legislacyjnych,
b) stanie prac legislacyjnych,
c) rodzaju inicjatywy ustawodawczej.
3. Gdzie znajduje się treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z uzasadnieniem
Dokument w formatach PDF, DOC lub DOCX z treścią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wraz uzasadnieniem wyszukujemy, klikając na link sygnatury orzeczenia
umieszczonej w kolumnie Dane orzeczenia, a także w kolumnie Widok szczegółowy
orzeczenia.
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4. Gdzie znajduje się treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ogłoszona
w dzienniku urzędowym
Dokument w formacie PDF z tekstem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
ogłoszonego w dzienniku urzędowym wyszukujemy, klikając na link publikatora
orzeczenia umieszczony w kolumnie Dane orzeczenia, a także w kolumnie Widok
szczegółowy orzeczenia.
5. Gdzie znajdują się szczegóły orzeczenia
Szczegóły orzeczenia wyszukujemy, klikając na link Pokaż szczegóły w kolumnie
Dokumenty w sprawie.
6. Gdzie znajduje się treść aktu prawnego, którego przepisy zostały zaskarżone przez Trybunał Konstytucyjny
Dokument w formacie PDF z tekstem aktu prawnego, którego przepisy zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wyszukujemy, klikając na link publikatora aktu prawnego umieszczony w kolumnie Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia, a także w kolumnie
Widok szczegółowy orzeczenia.
7. Gdzie znajduje się treść aktu wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Dokument w formacie PDF z treścią aktu wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyszukujemy, klikając na link publikatora aktu wykonującego wyrok Trybunału
Konstytucyjnego umieszczony w kolumnie Dokumenty w sprawie, a także w kolumnie
Widok szczegółowy orzeczenia.
8. Gdzie znajduje się treść analizy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
sporządzonej

przez

Departament

Postępowań

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym w Rządowym Centrum Legislacji
Dokument w formacie PDF z treścią analizy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
sporządzonej przez Departament Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym
w Rządowym Centrum Legislacji wyszukujemy, klikając na link sygnatury sprawy
umieszczonej w kolumnie Dokumenty w sprawie.
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9. Jak wyszukać informacje dotyczące upoważnień ustawowych
Informacje dotyczące upoważnień ustawowych najszybciej można wyszukać,
korzystając z wyszukiwarki, która pozwala przeszukiwać upoważnienia według
następujących kryteriów:
1) tytuł ustawy,
2) jednostka redakcyjna,
3) wykaz prac legislacyjnych,
4) rodzaj aktu wykonawczego,
5) termin wykonania upoważnienia ustawowego.
Kryteria: wykaz prac legislacyjnych, rodzaj aktu wykonawczego i termin wykonania
upoważnienia ustawowego odnoszą się bezpośrednio do danych projektu aktu
wykonawczego.
Można również przeszukiwać dane po zaznaczeniu pola Implementacja prawa UE.
10. Gdzie znajduje się tekst upoważnienia ustawowego
Dokument w formacie PDF z treścią upoważnienia ustawowego wyszukujemy,
klikając na publikator aktu prawnego w kolumnie Podstawa prawna, a także na link
Pokaż szczegóły umieszczony w kolumnie Dokumenty w sprawie. Dodatkowo, pod
linkiem Pokaż szczegóły w wierszu Treść umieszczono tekst upoważnienia.
11. Gdzie znajdują się szczegóły dotyczące upoważnienia ustawowego
Szczegóły dotyczące upoważnienia ustawowego wyszukujemy, klikając na link
Pokaż szczegóły umieszczony w kolumnie Dokumenty w sprawie.
12. Gdzie znajduje się tekst aktu wykonawczego
Dokument w formacie PDF z treścią aktu wykonawczego wyszukujemy, klikając na
link publikatora aktu wykonawczego w kolumnie Dokumenty w sprawie, a także
w kolumnie Widok szczegółowy upoważnienia.
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13. Jak wyszukać akt prawny w Skorowidzu aktów prawnych
Akt prawny w Skorowidzu aktów prawnych można wyszukać na dwa sposoby:
1) za pomocą wyszukiwarki, która wyszukuje według hasła przedmiotowego,
publikatora, tytułu aktu prawnego i rodzaju aktu prawnego,
2) za pomocą haseł przedmiotowych oznaczonych kolejnymi literami alfabetu
umieszczonymi pod wyszukiwarką.
14. Jak wygenerować raport w formacie PDF dotyczący orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego lub upoważnień ustawowych
Raport w formacie PDF ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego lub upoważnień ustawowych można wygenerować w obu
modułach, klikając na ikonę Generuj raport dostępną pod wyszukiwarką. Raport
dedykowany, zawierający wybrane przez użytkownika orzeczenia lub upoważnienia
można wygenerować po uprzednim określeniu kryteriów wyszukiwania i rodzaju
grupowania.
15. Co oznaczają pojęcia
1) Status orzeczenia (odnosi się do prac legislacyjnych nad projektem aktu
prawnego wykonującego zalecenia Trybunału Konstytucyjnego określonych
w uzasadnieniu wyroku):
a) niewykonane – organ właściwy oraz żadna inna instytucja nie podjęły prac
legislacyjnych zmierzających do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;
b) niewykonane / podjęto prace legislacyjne - organ właściwy lub inna instytucja
podjęły prace legislacyjne zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego;
c) brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych – orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego nie pociąga za sobą konieczności dokonania zmian
ustawowych;
d) wykonane – w Dzienniku Urzędowym został opublikowany akt prawny wykonujący wytyczne Trybunału Konstytucyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku;
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e) częściowo wykonane – w Dzienniku Urzędowym został opublikowany akt
prawny częściowo wykonujący wytyczne Trybunału Konstytucyjnego zawarte
w uzasadnieniu wyroku.
2) Status upoważnienia ustawowego (odnosi się do prac legislacyjnych nad
projektem aktu wykonawczego):
a) otwarte – do uchylenia / zmiany – upoważnienie ustawowe oczekuje na
decyzję organu właściwego, który rozważa jego uchylenie lub zmianę;
b) otwarte – niezaległe – nie upłynął termin wydania przez organ zobligowany
aktu wykonawczego do upoważnienia ustawowego;
c) otwarte – zaległe - upłynął termin wydania przez organ zobligowany aktu
wykonawczego do upoważnienia ustawowego;
d) zamknięte – uchylone - upoważnienie ustawowe zostało uchylone, nie ma
potrzeby wydania aktu wykonawczego;
e) zamknięte – zrealizowane – wydano akt wykonawczy do upoważnienia
ustawowego.
3) Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji – termin podany
w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po upływie którego traci moc
obowiązującą zakwestionowany przepis;.
4) Analiza orzeczenia – dokument sporządzony przez Departament Postępowań
przed Trybunałem Konstytucyjnym w Rządowym Centrum Legislacji;
5) Akt wykonujący – akt prawny wykonujący wytyczne zawarte w uzasadnieniu
wyroku Trybunału Konstytucyjnego;
6) Akt wykonawczy – akt prawny wydany do upoważnienia ustawowego.
16. Do kogo kierować pytania, uwagi i sugestie
Pytania, uwagi i sugestie prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na dole strony w zakładce Kontakt.
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