
lombardowy jest zabezpieczany papierami wartoÊcio-
wymi, akceptowanymi przez bank centralny.

Wa˝nym elementem systemu rozliczeniowego po-
zostanà oferowane przez NBP kredyty w z∏otych
i w euro, jako êród∏a pozyskania Êrodków w ciàgu dnia
operacyjnego. Kredyty te sà nieoprocentowane. Po-
dobnie jak w przypadku kredytu lombardowego, za-
bezpieczenie stanowià papiery wartoÊciowe, które sà
akceptowane przez bank centralny.

Interwencje walutowe

Instrumentem polityki pieni´˝nej, który mo˝e zo-
staç wykorzystany przez NBP, sà interwencje na ryn-
ku walutowym. W gospodarce polskiej zmiany kursu
walutowego wywierajà istotny wp∏yw na inflacj´.
Mogà tym samym zaistnieç okolicznoÊci, w których
NBP zadecyduje, ˝e dà˝enie do stabilizowania inflacji
wymaga dokonania interwencji na rynku waluto-
wym.
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UCHWA¸A ZGROMADZENIA OGÓLNEGO S¢DZIÓW TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 3 paêdziernika 2006 r.

w sprawie Regulaminu Trybuna∏u Konstytucyjnego

Zgromadzenie Ogólne S´dziów Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku
z art. 16 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643,
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417)
uchwala, co nast´puje:

§ 1. Uchwala si´ Regulamin Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego, stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Traci moc uchwa∏a Zgromadzenia Ogólnego
S´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 22 paê-
dziernika 1997 r. w sprawie regulaminu Trybuna∏u
Konstytucyjnego (M. P. z 2001 r. Nr 41, poz. 668 oraz
z 2005 r. Nr 40, poz. 542).

§ 3. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego: Marek Safjan

Wiceprezes Trybuna∏u Konstytucyjnego: 
Andrzej Màczyƒski

S´dziowie Trybuna∏u Konstytucyjnego: Jerzy Ciem-
niewski, Teresa D´bowska-Romanowska, Marian
Grzybowski, Adam Jamróz, Wies∏aw Johann,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa ¸´tow-
ska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz,
Jerzy St´pieƒ, Miros∏aw Wyrzykowski, Bohdan
Zdziennicki

Za∏àcznik do uchwa∏y Zgromadzenia Ogólnego S´dziów Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 3 paêdziernika 2006 r. (poz. 720)

REGULAMIN TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

§ 1. Regulamin Trybuna∏u Konstytucyjnego, zwany
dalej „regulaminem”, okreÊla wewn´trznà organizacj´
pracy Trybuna∏u, szczegó∏owe czynnoÊci jego organów
oraz tryb ich wykonywania, a tak˝e wewn´trzny tok po-
st´powania z przedk∏adanymi Trybuna∏owi wnioskami,
pytaniami prawnymi i skargami konstytucyjnymi.

DZIA¸ I

Organy Trybuna∏u Konstytucyjnego

Rozdzia∏ 1

Zgromadzenie Ogólne S´dziów 
Trybuna∏u Konstytucyjnego

§ 2. Zgromadzenie Ogólne S´dziów Trybuna∏u
Konstytucyjnego, zwane dalej „Zgromadzeniem Ogól-

nym”, wykonuje czynnoÊci przewidziane w ustawie
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
zwanej dalej „ustawà”, oraz w regulaminie, a w szcze-
gólnoÊci:

1) w sprawach organizacyjnych:

a) omawia i zatwierdza corocznà informacj´ o istot-
nych problemach wynikajàcych z dzia∏alnoÊci
i orzecznictwa Trybuna∏u, na podstawie projektu
przed∏o˝onego przez Prezesa Trybuna∏u,

b) na wniosek Prezesa Trybuna∏u, powo∏uje i od-
wo∏uje szefa Biura Trybuna∏u, zwanego dalej
„szefem Biura”,

c) na wniosek szefa Biura, uchwala statut Biura
Trybuna∏u,

d) na wniosek Prezesa Trybuna∏u, mo˝e okreÊlaç
program wykonywanych przez Biuro Trybuna∏u



zadaƒ badawczych i analitycznych w zakresie
orzecznictwa Trybuna∏u lub orzecznictwa in-
nych sàdów, na potrzeby Trybuna∏u,

e) na wniosek Prezesa Trybuna∏u, mo˝e okreÊlaç
roczny plan wizyt oraz kontaktów roboczych
z sàdami konstytucyjnymi,

f) rozpatruje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Biura
Trybuna∏u, przedstawiane corocznie przez szefa
Biura;

2) w sprawach finansowo-bud˝etowych:

a) na wniosek szefa Biura, zatwierdzony przez Pre-
zesa Trybuna∏u, uchwala — w terminie do dnia
15 wrzeÊnia — projekt dochodów i wydatków
Trybuna∏u (projekt bud˝etu Trybuna∏u) na rok
nast´pny,

b) rozpatruje, przedstawione przez szefa Biura i za-
twierdzone przez Prezesa Trybuna∏u, sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu Trybuna∏u za minio-
ny rok;

3) w sprawach osobowych s´dziów Trybuna∏u:

a) stwierdza wygaÊni´cie mandatu s´dziego Try-
buna∏u, w wypadkach okreÊlonych w ustawie,

b) wyra˝a zgod´ na pociàgni´cie do odpowiedzial-
noÊci karnej lub pozbawienie wolnoÊci s´dzie-
go Trybuna∏u,

c) wykonuje okreÊlone w ustawie czynnoÊci w za-
kresie post´powania dyscyplinarnego wobec
s´dziego Trybuna∏u.

§ 3. 1. Zgromadzenie Ogólne zwo∏uje Prezes Try-
buna∏u, przekazujàc ka˝demu s´dziemu Trybuna∏u,
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Ogólne-
go, pisemne zawiadomienie wraz z proponowanym
porzàdkiem obrad oraz niezb´dnymi materia∏ami. 

2. W wypadkach wyznaczenia kolejnego terminu
podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego lub gdy cho-
dzi o rozpatrzenie szczególnie pilnych spraw nie sto-
suje si´ przepisu ust. 1.

3. Je˝eli przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogól-
nego majà byç sprawy dotyczàce projektu bud˝etu
Trybuna∏u lub wygaÊni´cia mandatu s´dziego Trybu-
na∏u, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç przekazane co najmniej 7 dni przed terminem
Zgromadzenia Ogólnego.

4. Zgromadzeniu Ogólnemu, je˝eli odr´bne przepi-
sy nie stanowià inaczej, przewodniczy Prezes Trybuna-
∏u, a w czasie jego nieobecnoÊci lub w razie innych
przeszkód — Wiceprezes Trybuna∏u.

5. Obrady Zgromadzenia Ogólnego sà protoko∏o-
wane przez wyznaczonego przez szefa Biura pracowni-
ka. Prezes Trybuna∏u mo˝e zaprosiç do udzia∏u
w Zgromadzeniu Ogólnym inne osoby. Zgromadzenie
Ogólne mo˝e postanowiç o zamkni´tym charakterze
obrad, bez udzia∏u protokolanta oraz innych osób spo-
za grona s´dziów Trybuna∏u.

§ 4. 1. W sprawach b´dàcych przedmiotem obrad
Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwa∏y zwyk∏à

wi´kszoÊcià g∏osów, je˝eli przepis ustawy nie stanowi
inaczej.

2. Zgromadzenie Ogólne jest zdolne do podejmo-
wania uchwa∏, je˝eli w obradach uczestniczy co naj-
mniej 10 s´dziów Trybuna∏u, w tym Prezes lub Wice-
prezes Trybuna∏u.

3. W razie przeszkód w sprawowaniu obowiàzków
przez Prezesa i Wiceprezesa Trybuna∏u, w odniesieniu
do zwo∏ywania Zgromadzenia Ogólnego oraz prze-
wodniczenia jego obradom, przepis § 12 ust. 4 zdanie
drugie stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. 1. Zgromadzenie Ogólne w sprawie wyboru
kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Try-
buna∏u Prezes Trybuna∏u zwo∏uje z odpowiednim wy-
przedzeniem w odniesieniu do terminów, o których
mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. 

2. Zgromadzeniu Ogólnemu w sprawie wyboru
kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Try-
buna∏u przewodniczy najstarszy wiekiem s´dzia Try-
buna∏u uczestniczàcy w Zgromadzeniu Ogólnym.

3. Obrady Zgromadzenia Ogólnego, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, majà charakter zamkni´ty. Obrady sà
protoko∏owane przez s´dziego Trybuna∏u, który prze-
wodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 6. 1. Na karcie przygotowanej w celu zg∏oszenia
kandydatów na Prezesa Trybuna∏u nazwiska s´dziów
Trybuna∏u umieszcza si´ w kolejnoÊci alfabetycznej.

2. S´dzia Trybuna∏u mo˝e zg∏osiç nie wi´cej ni˝
dwóch kandydatów na Prezesa Trybuna∏u. Zg∏oszenie
polega na postawieniu znaku „x” w kratce obok na-
zwiska s´dziego Trybuna∏u. Za niewa˝ne uwa˝a si´
zg∏oszenie, je˝eli znak „x” postawiono w kratkach
obok nazwisk wi´cej ni˝ dwóch s´dziów Trybuna∏u.

3. S´dzia Trybuna∏u przewodniczàcy Zgromadze-
niu Ogólnemu po ustaleniu, którzy s´dziowie Trybu-
na∏u zostali zg∏oszeni jako kandydaci na Prezesa Try-
buna∏u, pyta ka˝dego z nich, czy wyra˝a zgod´ na kan-
dydowanie, a nast´pnie og∏asza ostatecznà list´ kan-
dydatów na Prezesa Trybuna∏u.

§ 7. 1. Na karcie przygotowanej w celu wyboru
kandydatów na Prezesa Trybuna∏u nazwiska kandyda-
tów umieszcza si´ w kolejnoÊci alfabetycznej.

2. S´dzia Trybuna∏u mo˝e wskazaç nie wi´cej ni˝
dwóch kandydatów. G∏osowanie polega na postawie-
niu znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata. Za
niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli znak „x” zosta∏ posta-
wiony w kratkach obok nazwisk wi´cej ni˝ dwóch kan-
dydatów albo nie zosta∏ postawiony obok nazwiska
˝adnego kandydata.

3. Za wybranych uwa˝a si´ dwóch kandydatów,
którzy uzyskali kolejno najwi´kszà liczb´ wa˝nie odda-
nych g∏osów.

§ 8. 1. Je˝eli wa˝ne g∏osy oddano na wi´cej ni˝
dwóch kandydatów, s´dzia Trybuna∏u przewodniczàcy
Zgromadzeniu Ogólnemu og∏asza liczb´ wa˝nie odda-
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nych g∏osów na ka˝dego kandydata i ustala list´ kan-
dydatów bioràcych udzia∏ w drugiej turze g∏osowania.

2. W drugiej turze g∏osowania pomija si´ nazwisko
kandydata, który w pierwszej turze g∏osowania otrzy-
ma∏ najmniejszà liczb´ wa˝nie oddanych g∏osów.

3. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. Je˝eli w drugiej turze g∏osowania wa˝ne
g∏osy oddano na wi´cej ni˝ dwóch kandydatów, s´-
dzia Trybuna∏u przewodniczàcy Zgromadzeniu Ogól-
nemu og∏asza liczb´ wa˝nie oddanych g∏osów na ka˝-
dego kandydata i ustala list´ kandydatów bioràcych
udzia∏ w trzeciej turze g∏osowania.

2. W trzeciej turze g∏osowania pomija si´ nazwisko
kandydata, który w drugiej turze g∏osowania otrzyma∏
najmniejszà liczb´ wa˝nie oddanych g∏osów.

3. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

4. Je˝eli w trzeciej turze g∏osowania Zgromadzenie
Ogólne nie wybierze dwóch kandydatów na Prezesa
Trybuna∏u, przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Do zg∏aszania kandydatów oraz wyboru kan-
dydatów na Wiceprezesa Trybuna∏u przepisy § 6—9
stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 2

Prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego

§ 11. 1. Prezes Trybuna∏u kieruje Trybuna∏em i re-
prezentuje Trybuna∏ na zewnàtrz.

2. Prezes Trybuna∏u wykonuje czynnoÊci przewidzia-
ne w ustawach oraz w regulaminie, a w szczególnoÊci:

1) zapewnia organizacyjne i administracyjne warunki
pracy Trybuna∏u poprzez nadzór nad dzia∏alnoÊcià
szefa Biura;

2) zarzàdza og∏oszenie wyroków Trybuna∏u oraz posta-
nowieƒ, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1—3
ustawy, w urz´dowych organach publikacyjnych,
a tak˝e, w miar´ koniecznoÊci, sprostowaƒ oczywi-
stych omy∏ek w og∏oszonych orzeczeniach Trybu-
na∏u;

3) zarzàdza publikacj´ orzeczeƒ Trybuna∏u w zbiorze
urz´dowym;

4) na wniosek lub za zgodà zainteresowanych s´-
dziów Trybuna∏u, po konsultacji z szefem Biura,
przydziela im asystentów oraz pracowników zaj-
mujàcych samodzielne stanowiska do spraw
orzecznictwa;

5) umo˝liwia s´dziom Trybuna∏u zaznajomienie si´
z aktami post´powania karnego prowadzonego
wobec s´dziego Trybuna∏u; 

6) wykonuje czynnoÊci zwiàzane z post´powaniem
z oÊwiadczeniami o stanie majàtkowym s´dziów
Trybuna∏u i szefa Biura;

7) informuje Zgromadzenie Ogólne o wszystkich
wa˝nych sprawach i wydarzeniach dotyczàcych
Trybuna∏u i s´dziów Trybuna∏u.

3. Prezes Trybuna∏u, na wniosek szefa Biura, usta-
la w drodze zarzàdzenia:

1) czynnoÊci biurowe i sposób prowadzenia w Trybu-
nale akt, repertoriów, terminarzy i ksiàg pomocni-
czych w sprawach rozpoznawanych przez Trybuna∏;

2) czynnoÊci ewidencyjne, badawcze i analityczne,
prowadzone w Biurze Trybuna∏u, zwiàzane z reali-
zacjà orzeczeƒ Trybuna∏u w dzia∏alnoÊci prawo-
dawczej w∏aÊciwych organów, oraz sposób ich do-
kumentowania. 

§ 12. 1. W czasie nieobecnoÊci Prezesa Trybuna∏u,
w jego zast´pstwie, Wiceprezes Trybuna∏u kieruje pra-
cami Trybuna∏u oraz wykonuje zadania i czynnoÊci
przewidziane przepisami prawa.

2. Z upowa˝nienia Prezesa Trybuna∏u Wiceprezes
Trybuna∏u wykonuje zadania i czynnoÊci wynikajàce
z ustalonego mi´dzy nimi podzia∏u o charakterze sta-
∏ym lub czasowym.

3. Wiceprezes Trybuna∏u zaznajamia si´ na bie˝àco
z ca∏oÊcià spraw z zakresu kierowania pracami Trybu-
na∏u.

4. Je˝eli istniejà przeszkody w sprawowaniu obo-
wiàzków przez Prezesa i Wiceprezesa Trybuna∏u, Pre-
zes albo zast´pujàcy go Wiceprezes wyznacza, w for-
mie pisemnej, zast´pujàcego go s´dziego Trybuna∏u.
W razie niewyznaczenia albo niemo˝noÊci wyznacze-
nia s´dziego Trybuna∏u, Prezesa i Wiceprezesa Trybu-
na∏u zast´puje najstarszy wiekiem s´dzia Trybuna∏u.

Rozdzia∏ 3

Strój urz´dowy s´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego
oraz piecz´cie Trybuna∏u Konstytucyjnego

§ 13. 1. Strojem urz´dowym s´dziego Trybuna∏u
na rozprawie jest toga i biret. Toga jest czarna, ma bia-
∏o-czerwone lamówki na ko∏nierzu i mankietach oraz
bia∏o-czerwony ˝abot; biret jest czarny, bez lamówki.

2. Strój urz´dowy s´dziego Trybuna∏u, który prze-
wodniczy sk∏adowi orzekajàcemu Trybuna∏u, uzupe∏nia
∏aƒcuch z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej, wed∏ug
wzoru ustalonego dla s´dziów sàdów powszechnych.

§ 14. 1. Trybuna∏ Konstytucyjny i Prezes Trybuna∏u
u˝ywajà piecz´ci urz´dowych z god∏em Rzeczypospo-
litej Polskiej i napisem odpowiadajàcym obowiàzujà-
cym przepisom.

2. Prezes Trybuna∏u, na wniosek szefa Biura, ustala
w drodze zarzàdzenia wzory, sposób u˝ywania oraz
przechowywania piecz´ci urz´dowych Trybuna∏u i Pre-
zesa Trybuna∏u.

DZIA¸ II

Biuro Trybuna∏u Konstytucyjnego

§ 15. 1. Biuro Trybuna∏u zapewnia administracyjnà,
organizacyjnà i finansowà obs∏ug´ Trybuna∏u. Szczegó-
∏owe zadania i organizacj´ Biura okreÊla statut Biura.
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2. Biurem Trybuna∏u kieruje szef Biura, który pod-
lega Prezesowi Trybuna∏u.

3. Szef Biura jest zwierzchnikiem s∏u˝bowym
wszystkich pracowników Biura i ponosi odpowiedzial-
noÊç za ich dzia∏ania. Zapewnia prawid∏owe oraz
sprawne funkcjonowanie Biura, a w razie potrzeby
przedstawia wnioski dotyczàce jego organizacji.

4. Szef Biura opracowuje projekt bud˝etu Trybuna∏u,
jest odpowiedzialny za wykonywanie bud˝etu Trybuna-
∏u, a w razie potrzeby proponuje wprowadzenie zmian
w uk∏adzie wykonawczym bud˝etu Trybuna∏u. Odpo-
wiada tak˝e za majàtek b´dàcy w zarzàdzie Trybuna∏u.

5. Szef Biura przedk∏ada Zgromadzeniu Ogólnemu
roczne sprawozdanie z wykonania bud˝etu Trybuna∏u
oraz z dzia∏alnoÊci Biura, a tak˝e informuje na bie˝àco
Prezesa i Wiceprezesa Trybuna∏u o problemach funk-
cjonowania Biura.

DZIA¸ III

Post´powanie przed
Trybuna∏em Konstytucyjnym

Rozdzia∏ 1

Wst´pne rozpoznanie skargi konstytucyjnej 
oraz wniosku podmiotu, o którym mowa 

w art. 191 ust. 1 pkt 3—5 Konstytucji

§ 16. 1. Skarg´ konstytucyjnà, z uwzgl´dnieniem
kolejnoÊci jej wp∏ywu, Prezes Trybuna∏u kieruje do
wyznaczonego s´dziego Trybuna∏u w celu wst´pnego
rozpoznania.

2. Je˝eli treÊç lub forma pisma nie pozwalajà
stwierdziç, ˝e jest ono skargà konstytucyjnà w rozu-
mieniu art. 79 Konstytucji oraz art. 46—48 ustawy,
upowa˝niony przez Prezesa Trybuna∏u pracownik Biu-
ra Trybuna∏u zwraca si´ do nadawcy o stosowne wy-
jaÊnienie. W piÊmie wzywajàcym do wyjaÊnienia nale-
˝y jednoczeÊnie poinformowaç o wymaganiach, jakie
powinna spe∏niaç skarga konstytucyjna.

§ 17. 1. Je˝eli skarga konstytucyjna wymaga uzu-
pe∏nienia, s´dzia Trybuna∏u zarzàdzeniem wzywa skar-
˝àcego do usuni´cia jej braków w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia zarzàdzenia.

2. Zarzàdzenie s´dziego Trybuna∏u niezw∏ocznie
dor´cza si´ skar˝àcemu.

§ 18. 1. Po stwierdzeniu, ˝e:

1) skarga konstytucyjna spe∏nia wymogi, o których
mowa w art. 79 Konstytucji, oraz warunki, o których
mowa w art. 46 ust. 1, art. 47 i art. 48 ust. 1 ustawy,

2) nie zachodzà przes∏anki okreÊlone w art. 36 ust. 3
i art. 39 ust. 1 ustawy, bàdê gdy wynika to z ko-
niecznoÊci, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy

— s´dzia Trybuna∏u wydaje zarzàdzenie o przedsta-
wieniu skargi konstytucyjnej Prezesowi Trybuna∏u
w celu wpisania jej do w∏aÊciwego repertorium i wy-
znaczenia sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u.

2. Je˝eli skarga konstytucyjna nie spe∏nia wymo-
gów i warunków, o których mowa w ust. 1, s´dzia Try-
buna∏u wydaje postanowienie o odmowie nadania
dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

3. Postanowienie wraz z uzasadnieniem i poucze-
niem o mo˝liwoÊci wniesienia za˝alenia w terminie
7 dni od dnia dor´czenia postanowienia, niezw∏ocznie
dor´cza si´ skar˝àcemu.

§ 19. 1. Za˝alenie, z uwzgl´dnieniem kolejnoÊci jego
wp∏ywu, Prezes Trybuna∏u kieruje do wyznaczonego
sk∏adu orzekajàcego trzech s´dziów Trybuna∏u w celu
rozpoznania.

2. Postanowienie Trybuna∏u o uwzgl´dnieniu za˝a-
lenia, nieuwzgl´dnieniu za˝alenia lub pozostawieniu
za˝alenia bez rozpoznania, wraz z uzasadnieniem, nie-
zw∏ocznie dor´cza si´ skar˝àcemu.

3. Po wydaniu postanowienia o uwzgl´dnieniu za-
˝alenia przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego przedsta-
wia Prezesowi Trybuna∏u skarg´ konstytucyjnà w celu
wpisania jej do w∏aÊciwego repertorium i wyznacze-
nia sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u.

§ 20. Je˝eli w trakcie wst´pnego rozpoznania skar-
gi konstytucyjnej Trybuna∏ wyda postanowienie,
o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, postanowie-
nie to, wraz z uzasadnieniem, niezw∏ocznie dor´cza si´
skar˝àcemu oraz w∏aÊciwemu organowi.

§ 21. Je˝eli w trakcie wst´pnego rozpoznania skargi
konstytucyjnej Trybuna∏ wyda postanowienie o zawie-
szeniu tego post´powania, postanowienie to, wraz
z uzasadnieniem, niezw∏ocznie dor´cza si´ skar˝àcemu.

§ 22. Do wst´pnego rozpoznania wniosku podmio-
tu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3—5 Konsty-
tucji, przepisy § 16—19 i § 21 stosuje si´ odpowiednio.

§ 23. CzynnoÊci biurowe, w zakresie okreÊlonym
w niniejszym dziale oraz wynikajàce z art. 36 ustawy,
wykonuje Zespó∏ Wst´pnej Kontroli Skarg Konstytu-
cyjnych i Wniosków. W tym celu Zespó∏ prowadzi re-
jestracj´ i dokumentacj´ spraw wed∏ug zasad ustalo-
nych w zarzàdzeniu Prezesa Trybuna∏u, wydanym na
podstawie § 11 ust. 3 pkt 1.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie z wnioskiem podmiotu, 
o którym mowa w art. 191 ust. 1

pkt 1 i 2 Konstytucji, oraz pytaniem prawnym

§ 24. 1. Prezes Trybuna∏u kieruje do rozpatrzenia
wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1
pkt 1 i 2 Konstytucji, lub pytanie prawne, je˝eli spe∏-
niajà warunki formalne okreÊlone w art. 32 ust. 1 i 3
ustawy.

2. Je˝eli wniosek lub pytanie prawne zawiera bra-
ki formalne, Prezes Trybuna∏u, w drodze zarzàdzenia,
wzywa do ich uzupe∏nienia, wyznaczajàc w tym celu
odpowiedni termin.

3. Je˝eli pytanie prawne zosta∏o przedstawione
bez akt sprawy, w zwiàzku z którà zosta∏o postawione,
przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
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§ 25. Do wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej,
zg∏oszonych na podstawie art. 122 ust. 3 oraz art. 133
ust. 2 Konstytucji, a tak˝e do wniosków zg∏oszonych
przez uprawnione podmioty w sprawach, o których
mowa w art. 131 ust. 1 oraz w art. 188 pkt 4 Kon-
stytucji, przepisy § 24 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 3

Skierowanie do rozpatrzenia wniosku, 
pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej

§ 26. 1. Prezes Trybuna∏u zarzàdza skierowanie
wniosku lub pytania prawnego do rozpatrzenia,
uwzgl´dniajàc kolejnoÊç ich wp∏ywu. W uzasadnionych
wypadkach Prezes Trybuna∏u mo˝e zarzàdziç rozpatrze-
nie wniosku lub pytania prawnego w innej kolejnoÊci.

2. W zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes
Trybuna∏u wyznacza równie˝ sk∏ad orzekajàcy Trybuna-
∏u, w tym przewodniczàcego i s´dziego sprawozdawc´.
W uzasadnionych wypadkach, na wniosek przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u, Prezes Trybu-
na∏u mo˝e wyznaczyç dwóch s´dziów sprawozdawców.

3. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 2, nast´pu-
je wed∏ug kolejnoÊci ustalonej na podstawie alfabe-
tycznej listy s´dziów Trybuna∏u.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w razie:

1) wy∏àczenia s´dziego Trybuna∏u od udzia∏u w roz-
strzyganiu sprawy na podstawie art. 26 ust. 3
w zwiàzku z ust. 1 ustawy;

2) orzekania przez s´dziego Trybuna∏u w sk∏adzie wy-
znaczonym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. b
i art. 36 ust. 1 ustawy;

3) usprawiedliwionej d∏u˝szej nieobecnoÊci s´dziego
Trybuna∏u.

5. W sprawach rozpatrywanych przez pe∏ny sk∏ad
Trybuna∏u Prezes Trybuna∏u mo˝e wyznaczyç dwóch
s´dziów sprawozdawców. Do wyznaczenia s´dziego
lub s´dziów sprawozdawców przepis ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.

6. Do skargi konstytucyjnej, o której mowa w § 18
ust. 1 i § 19 ust. 1 i 3, oraz wniosku, o którym mowa
w § 22, przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 27. 1. Je˝eli wniosek, pytanie prawne lub skarga
konstytucyjna dotyczà sprawy, która jest przedmiotem
wczeÊniej z∏o˝onego wniosku, pytania prawnego lub
skargi konstytucyjnej, Prezes Trybuna∏u mo˝e zarzà-
dziç ich ∏àczne rozpatrzenie.

2. Zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes
Trybuna∏u wydaje po zasi´gni´ciu opinii przewodni-
czàcego sk∏adu orzekajàcego w sprawie, z którà Prezes
Trybuna∏u zamierza po∏àczyç inne sprawy.

§ 28. W rozpatrywaniu sprawy w pe∏nym sk∏adzie
Trybuna∏u powinni uczestniczyç wszyscy s´dziowie
Trybuna∏u, poza wy∏àczonymi z orzekania na podsta-
wie odr´bnych przepisów. W wypadku zaistnienia
obiektywnej przeszkody w uczestniczeniu w rozprawie

(posiedzeniu), s´dzia Trybuna∏u obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie przewodniczàce-
go pe∏nego sk∏adu Trybuna∏u. 

§ 29. 1. Prezes Trybuna∏u zwraca si´ do pozosta∏ych
uczestników post´powania o zaj´cie stanowiska wo-
bec wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyj-
nej i wyznacza w tym celu odpowiedni termin, bioràc
pod uwag´ stopieƒ zawi∏oÊci oraz pilnoÊci sprawy. 

2. Prezes Trybuna∏u lub sk∏ad orzekajàcy Trybuna-
∏u mogà zwracaç si´, na ka˝dym etapie post´powania,
do innych organów lub organizacji o zaj´cie stanowi-
ska w kwestiach mogàcych mieç znaczenie dla roz-
strzygni´cia sprawy.

§ 30. CzynnoÊci biurowe, w zakresie okreÊlonym
w rozdziale 2 i 3 niniejszego dzia∏u, wykonuje Sekreta-
riat Trybuna∏u. W tym celu Sekretariat Trybuna∏u pro-
wadzi rejestracj´ i dokumentacj´ spraw wed∏ug zasad
ustalonych w zarzàdzeniu Prezesa Trybuna∏u, wyda-
nym na podstawie § 11 ust. 3 pkt 1.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie z wnioskiem 
w sprawie rozstrzygni´cia sporu kompetencyjnego

§ 31. Do post´powania z wnioskiem w sprawie
rozstrzygni´cia sporu kompetencyjnego, zg∏oszonym
na podstawie art. 192 Konstytucji, przepisy § 24 ust. 2
i § 29 stosuje si´ odpowiednio, przy czym wst´pne
czynnoÊci przygotowawcze wykonuje Sekretariatu
Trybuna∏u.

§ 32. Uchylanie si´ uczestnika post´powania od
zaj´cia stanowiska, w okreÊlonym przez Trybuna∏ ter-
minie, w sprawie wniosku o tymczasowe uregulowa-
nie kwestii spornych, a w szczególnoÊci o zawieszenie
czynnoÊci egzekucyjnych, nie stoi na przeszkodzie
podj´cia przez Trybuna∏ stosownego postanowienia.

DZIA¸ IV

Rozprawa i jej  przygotowanie

§ 33. Na wniosek przewodniczàcego sk∏adu orze-
kajàcego Trybuna∏u, Prezes Trybuna∏u wyznacza ter-
min rozprawy, o czym zawiadamia uczestników post´-
powania.

§ 34. 1. Przygotowanie rozprawy nale˝y do sk∏adu
orzekajàcego Trybuna∏u. Przewodniczàcy sk∏adu orze-
kajàcego Trybuna∏u wydaje w tym celu niezb´dne za-
rzàdzenia. Mo˝e tak˝e przed rozprawà zwo∏aç narad´
sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u w celu omówienia
propozycji s´dziego sprawozdawcy oraz wyst´pujà-
cych zagadnieƒ prawnych.

2. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u
czuwa nad tym, aby:

1) cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u mogli
zaznajomiç si´ z aktami sprawy przed rozprawà; 

2) w toku post´powania nie pomini´to okolicznoÊci
koniecznych do wyjaÊnienia sprawy;
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3) podczas narady omówiono wszystkie wyst´pujàce
zagadnienia prawne oraz wnioski uczestników po-
st´powania.

3. W toku przygotowania rozprawy sk∏ad orzekajà-
cy Trybuna∏u mo˝e, na wniosek przewodniczàcego
sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u lub s´dziego sprawoz-
dawcy, postanowiç o zwróceniu si´ przewodniczàcego
sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u do:

1) Sàdu Najwy˝szego lub Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego o informacj´ w sprawie sàdowej wy-
k∏adni okreÊlonych przepisów;

2) okreÊlonych organów lub instytucji paƒstwowych,
organizacji albo placówek naukowych o opini´ we
wskazanych kwestiach, dotyczàcych rozpatrywa-
nej sprawy;

3) okreÊlonych organów lub instytucji paƒstwowych
albo organizacji o dostarczenie lub okazanie w to-
ku post´powania albo na rozprawie wskazanych
akt lub innych dokumentów albo aktów norma-
tywnych.

4. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u,
z inicjatywy s´dziego sprawozdawcy lub w porozu-
mieniu z nim, mo˝e zarzàdziç powo∏anie bieg∏ego
(bieg∏ych). Postanowienie w tej sprawie mo˝e tak˝e
podjàç sk∏ad orzekajàcy Trybuna∏u.

§ 35. 1. Je˝eli przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
Trybuna∏u uzna, ˝e z∏o˝enie do akt rozpatrywanej
sprawy okazanego dokumentu, odpisu lub wyciàgu
z dokumentu jest zb´dne, dokument ten opisuje si´
w protokole, wymieniajàc osob´, która go okaza∏a.

2. Na dokumencie z∏o˝onym do akt na rozprawie
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u za-
mieszcza wzmiank´ o tym, przez kogo dokument zo-
sta∏ z∏o˝ony.

3. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u,
po wydaniu orzeczenia w sprawie, zarzàdza niezw∏ocz-
ny zwrot akt w∏aÊciwemu organowi, który udost´pni∏
je Trybuna∏owi w celu dowodowym.

§ 36. 1. W dniu rozprawy przed salà rozpraw w sie-
dzibie Trybuna∏u umieszcza si´ wokand´ zawierajàcà in-
formacje o: sk∏adzie orzekajàcym Trybuna∏u, sygnaturze
sprawy, godzinie rozpocz´cia rozprawy, uczestnikach
post´powania oraz przedmiocie rozpatrywanej sprawy.

2. Po wywo∏aniu sprawy oraz sprawdzeniu obecno-
Êci uczestników post´powania przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego Trybuna∏u udziela g∏osu uczestnikom.
Pierwszy zabiera g∏os wnioskodawca, przedstawiciel
sàdu, który skierowa∏ pytanie prawne, albo skar˝àcy,
nast´pnie organ, który wyda∏ akt normatywny b´dàcy
przedmiotem wniosku, pytania prawnego lub skargi
konstytucyjnej, oraz Prokurator Generalny. KolejnoÊç
zabierania g∏osu w dalszej cz´Êci rozprawy ustala prze-
wodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u.

§ 37. W czasie wchodzenia sk∏adu orzekajàcego Try-
buna∏u do sali rozpraw i wychodzenia z niej wszyscy
obecni wstajà. Wstaje równie˝ ka˝da osoba, gdy pod-
czas rozprawy zwraca si´ do niej s´dzia sk∏adu orzeka-

jàcego Trybuna∏u, chyba ˝e przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego Trybuna∏u zwolni jà z tego obowiàzku.

§ 38. 1. Zarzàdzajàc przerw´ w rozprawie, prze-
wodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u og∏asza
termin, w którym b´dzie ona kontynuowana. 

2. W razie postanowienia sk∏adu orzekajàcego Try-
buna∏u o odroczeniu rozprawy, przewodniczàcy sk∏a-
du orzekajàcego Trybuna∏u wyznacza i og∏asza na-
st´pny termin rozprawy. Je˝eli niezw∏oczne wyznacze-
nie nast´pnego terminu nie jest mo˝liwe (odroczenie
bez terminu), przepis § 33 stosuje si´ odpowiednio.

3. Zamykajàc rozpraw´, przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego Trybuna∏u informuje o udaniu si´ na na-
rad´ oraz o terminie i miejscu og∏oszenia orzeczenia.

§ 39. Je˝eli po zamkni´ciu rozprawy sk∏ad orzekajà-
cy Trybuna∏u uzna, ˝e wydanie orzeczenia nie jest mo˝-
liwe, mo˝e zamkni´tà rozpraw´ otworzyç na nowo.

§ 40. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Try-
buna∏u mo˝e nie zezwoliç przedstawicielom radia, te-
lewizji oraz prasy na utrwalanie lub transmisj´ prze-
biegu rozprawy, je˝eli dokonywanie tych czynnoÊci
utrudnia prowadzenie rozprawy.

2. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u
mo˝e nakazaç opuszczenie sali rozpraw przez osoby
spoÊród publicznoÊci obserwujàcej rozpraw´, je˝eli za-
chowujà si´ w sposób nielicujàcy z powagà Trybuna∏u.

§ 41. Szef Biura, za zgodà przewodniczàcego sk∏a-
du orzekajàcego Trybuna∏u, mo˝e zarzàdziç wydanie
kart wst´pu do sali rozpraw, a tak˝e wyznaczyç odpo-
wiednie miejsca dla publicznoÊci oraz przedstawicieli
radia, telewizji i prasy, w wypadku przewidywanego
zwi´kszenia zainteresowania danà rozprawà.

DZIA¸ V

Narada s´dziowska oraz orzekanie

§ 42. 1. Orzeczenie wydawane przez Trybuna∏
w sprawach okreÊlonych w ustawie, a tak˝e ustalenie
zasadniczych motywów orzeczenia i jego pisemnego
uzasadnienia zapadajà na naradzie s´dziowskiej odby-
wanej bezpoÊrednio po przeprowadzeniu rozprawy al-
bo na posiedzeniu niejawnym.

2. W razie odroczenia wydania orzeczenia narada
s´dziowska odbywa si´ w terminie ustalonym przez
przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u.

3. W naradzie s´dziowskiej, która ma charakter za-
mkni´ty i niejawny, uczestniczà wy∏àcznie cz∏onkowie
sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u. Naradà s´dziowskà
kieruje przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna-
∏u. Projekt orzeczenia i jego zasadniczych motywów
oraz pisemnego uzasadnienia przedstawia na nara-
dzie s´dziowskiej s´dzia sprawozdawca.

§ 43. 1. Je˝eli sk∏ad orzekajàcy Trybuna∏u zamierza
odstàpiç od poglàdu prawnego wyra˝onego w orze-
czeniu wydanym w pe∏nym sk∏adzie Trybuna∏u, przed-
stawia Prezesowi Trybuna∏u wniosek o rozpoznanie
sprawy w pe∏nym sk∏adzie Trybuna∏u.
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2. Je˝eli sk∏ad orzekajàcy Trybuna∏u uzna, ˝e roz-
patrywana sprawa jest szczególnie zawi∏a, przepis
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

3. Prezes Trybuna∏u wydaje zarzàdzenie o przeka-
zaniu albo o odmowie przekazania sprawy do rozpa-
trzenia w pe∏nym sk∏adzie Trybuna∏u.

§ 44. Je˝eli podczas narady s´dziowskiej w pe∏-
nym sk∏adzie Trybuna∏u, przy parzystej liczbie s´dziów
Trybuna∏u, ˝adne z proponowanych rozstrzygni´ç nie
uzyska wi´kszoÊci g∏osów, o której mowa w art. 68
ust. 1 ustawy, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
Trybuna∏u otwiera zamkni´tà rozpraw´ na nowo i od-
racza rozpatrzenie sprawy.

§ 45. Narada s´dziowska w celu przyj´cia pisem-
nego uzasadnienia odbywa si´ w czasie umo˝liwiajà-
cym jego sporzàdzenie przed up∏ywem 30 dni od dnia
og∏oszenia orzeczenia.

§ 46. 1. Zdanie odr´bne s´dziego Trybuna∏u do
orzeczenia mo˝e byç zg∏oszone bezpoÊrednio podczas
narady s´dziowskiej, a do pisemnego uzasadnienia
orzeczenia w chwili jego podpisywania. RównoczeÊnie
ze zg∏oszeniem zdania odr´bnego do orzeczenia s´dzia
Trybuna∏u przedstawia jego zasadnicze motywy. 

2. W wypadku zg∏oszenia zdania odr´bnego do
orzeczenia przez s´dziego sprawozdawc´, zasadnicze
motywy oraz pisemne uzasadnienie orzeczenia sporzà-
dza s´dzia Trybuna∏u wyznaczony przez przewodniczà-
cego sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u. Pisemne uzasad-
nienie orzeczenia sporzàdza s´dzia Trybuna∏u wyzna-
czony przez przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego Try-
buna∏u tak˝e wówczas, gdy jego sporzàdzenie przez s´-
dziego sprawozdawc´ napotyka na nieprzewidzianà
przeszkod´, której czasu trwania nie mo˝na przewidzieç.

3. O zg∏oszeniu zdania odr´bnego czyni si´
wzmiank´, odpowiednio w orzeczeniu lub jego uza-
sadnieniu, przez zamieszczenie przy podpisie s´dziego
Trybuna∏u, który zg∏osi∏ zdanie odr´bne, wyrazów:
„zdanie odr´bne” lub ich skrótu „zd. odr.” albo „cvs”.

4. Uzasadnienie zdania odr´bnego do∏àcza si´ od-
powiednio do orzeczenia lub uzasadnienia; podlega
ono publikacji ∏àcznie z orzeczeniem oraz jego uzasad-
nieniem.

§ 47. 1. Orzeczenie i jego zasadnicze motywy og∏a-
sza si´ w dniu rozprawy, z zastrze˝eniem ust. 2. W wy-
padku zg∏oszenia do orzeczenia zdania odr´bnego,
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u infor-
muje o tym bezpoÊrednio po og∏oszeniu orzeczenia,
wymieniajàc s´dziego Trybuna∏u, który nast´pnie ust-
nie przedstawia motywy zdania odr´bnego.

2. W wypadkach okreÊlonych w art. 67 ust. 4 usta-
wy, o odroczeniu przez Trybuna∏ og∏oszenia orzecze-
nia oraz o terminie i miejscu jego og∏oszenia przewod-
niczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u informuje
uczestników post´powania na rozprawie.

§ 48. Je˝eli Trybuna∏, dzia∏ajàc na podstawie art. 59
ust. 2 ustawy, rozpozna∏ skarg´ konstytucyjnà na po-
siedzeniu niejawnym, przewodniczàcy sk∏adu orzeka-

jàcego Trybuna∏u zawiadamia o tym skar˝àcego oraz
uczestników post´powania, jednoczeÊnie informujàc
o terminie i miejscu og∏oszenia orzeczenia.

§ 49. Podczas og∏aszania orzeczenia wszyscy obecni
w sali rozpraw, z wyjàtkiem sk∏adu orzekajàcego Trybu-
na∏u, stojà. W czasie og∏aszania orzeczenia s´dziowie
sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u pozostajà w biretach.

§ 50. 1. W razie usprawiedliwionej, d∏u˝szej nieobec-
noÊci s´dziego sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u uzasad-
nienie orzeczenia, za nieobecnego, podpisuje przewod-
niczàcy sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u, a w razie jego
nieobecnoÊci — najstarszy wiekiem s´dzia tego sk∏adu
orzekajàcego Trybuna∏u. O tym fakcie czyni si´ odpo-
wiednià wzmiank´ przez zamieszczenie przy podpisie
s´dziego Trybuna∏u wyrazów „za nieobecnego s´dzie-
go”, z podaniem imienia i nazwiska tego ostatniego.

2. W wypadku gdy pisemne uzasadnienie orzecze-
nia sporzàdzone zosta∏o przez innego ni˝ s´dzia spra-
wozdawca s´dziego sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u,
o tym fakcie czyni si´ odpowiednià wzmiank´, przez
zamieszczenie przy jego imieniu i nazwisku wyrazu
„uzasadnienie”.

§ 51. 1. Postanowienia wydanego na posiedzeniu
niejawnym nie og∏asza si´ ustnie, lecz dor´cza uczest-
nikom post´powania. Sentencja i uzasadnienie stano-
wià integralne cz´Êci postanowienia.

2. Postanowienie, wydane w toku rozprawy, nie-
koƒczàce post´powania, og∏aszane jest uczestnikom
post´powania ustnie na rozprawie, ∏àcznie z zasadni-
czymi motywami jego podj´cia. Postanowienia tego
nie dor´cza si´ uczestnikom post´powania.

3. Do postanowienia wydanego w toku rozprawy,
koƒczàcego post´powanie, przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio, z tym ˝e postanowienie wraz z uzasad-
nieniem dor´cza si´ uczestnikom post´powania.

§ 52. O sprostowaniu orzeczenia, o którym mowa
w art. 73 ustawy, zamieszcza si´ wzmiank´ na orygina-
le orzeczenia, podpisanà przez przewodniczàcego sk∏a-
du orzekajàcego Trybuna∏u. Odpisy orzeczenia wydaje
si´ w brzmieniu uwzgl´dniajàcym sprostowanie.

§ 53. 1. Trybuna∏ wydaje zbiór swych orzeczeƒ. Na-
zwa „Orzecznictwo Trybuna∏u Konstytucyjnego. Zbiór
Urz´dowy” podlega ochronie prawnej.

2. Orzeczenia Trybuna∏u sà udost´pniane w posta-
ci elektronicznej na stronach internetowych Trybuna∏u
Konstytucyjnego.

DZIA¸ VI

Sygnalizowanie uchybieƒ i luk w prawie

§ 54. 1. Je˝eli sk∏ad orzekajàcy Trybuna∏u podczas
rozpatrywania wniosku, pytania prawnego lub skargi
konstytucyjnej, bez wzgl´du na etap post´powania
w Trybunale, stwierdzi uchybienie lub luk´ w prawie,
których usuni´cie jest niezb´dne dla zapewnienia
spójnoÊci systemu prawnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, mo˝e wydaç postanowienie sygnalizacyjne. 
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2. Postanowienie sygnalizacyjne mo˝e byç wyda-
ne przez sk∏ad orzekajàcy Trybuna∏u, o którym mowa
w ust. 1, albo przez pe∏ny sk∏ad Trybuna∏u, a tak˝e na
umotywowany wniosek Prezesa Trybuna∏u.

§ 55. Postanowienie sygnalizacyjne Prezes Trybu-
na∏u kieruje do w∏aÊciwego organu prawodawczego.
Prezes Trybuna∏u mo˝e jednoczeÊnie zwróciç si´ o po-
informowanie Trybuna∏u o zaj´tym przez ten organ
stanowisku.

DZIA¸ VII

Badanie realizacj i  wyroków 
Trybuna∏u Konstytucyjnego w dzia∏alnoÊci 

prawodawczej w∏aÊciwych organów

§ 56. 1. Realizacja wyroków Trybuna∏u w dzia∏alno-
Êci prawodawczej organów w∏aÊciwych ze wzgl´du na
rodzaj aktu normatywnego podlega systematycznemu
badaniu w Biurze Trybuna∏u.

2. Sekretariat Trybuna∏u prowadzi rejestr wyro-
ków Trybuna∏u, ze szczególnym wyró˝nieniem tych,
w których:

1) Trybuna∏ okreÊli∏ inny ni˝ dzieƒ og∏oszenia termin
utraty mocy obowiàzujàcej aktu normatywnego;

2) Trybuna∏, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Rze-
czypospolitej, zg∏oszonego na podstawie art. 122
ust. 3 Konstytucji, orzek∏ o niezgodnoÊci poszcze-
gólnych przepisów ustawy z Konstytucjà, stwier-
dzajàc, ˝e nie sà one nierozerwalnie zwiàzane z ca-
∏à ustawà.

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2, Sekretariat
Trybuna∏u odnotowuje dat´ skierowania wyroku Try-
buna∏u do og∏oszenia, a tak˝e dzieƒ wydania i dane
dotyczàce urz´dowego organu publikacyjnego, w któ-
rym wyrok zosta∏ og∏oszony.

4. Badania i analizy realizacji wyroków Trybuna∏u
w dzia∏alnoÊci prawodawczej prowadzi, na zasadach
i w trybie okreÊlonych na podstawie § 11 ust. 3 pkt 2,
Zespó∏ Orzecznictwa i Studiów. Okresowe sprawozda-
nia Zespo∏u z prowadzonych badaƒ i analiz Prezes Try-
buna∏u przekazuje s´dziom Trybuna∏u. Mo˝e je tak˝e
kierowaç, równie˝ w postaci odr´bnych wystàpieƒ,
opracowanych na podstawie tych sprawozdaƒ, do
w∏aÊciwych organów prawodawczych, zwracajàc si´
jednoczeÊnie o poinformowanie Trybuna∏u o zaj´tym
stanowisku. 

§ 57. Przepis § 56 stosuje si´ odpowiednio do po-
stanowieƒ sygnalizacyjnych, przy czym, w odniesieniu
do postanowieƒ sygnalizacyjnych wydanych na etapie
wst´pnego rozpoznania, o którym mowa w rozdziale 1
dzia∏u III, rejestr prowadzi Zespó∏ Wst´pnej Kontroli
Skarg Konstytucyjnych i Wniosków.

§ 58. Prezes Trybuna∏u mo˝e zarzàdziç dor´czenie
wyroku lub postanowienia sygnalizacyjnego Trybuna-
∏u tak˝e innym organom prawodawczym ni˝ organ,
który wyda∏ kwestionowany akt normatywny, ze wska-
zaniem potrzeby podj´cia stosownych prac legislacyj-
nych oraz ich po˝àdanego zakresu.

DZIA¸ VIII

Wewn´trzny tok post´powania z pismami 
i aktami spraw

§ 59. 1. Pisma dotyczàce spraw rozpatrywanych
przez Trybuna∏ przyjmuje Sekretariat Trybuna∏u i przed-
stawia je Prezesowi Trybuna∏u.

2. Prezes Trybuna∏u mo˝e zarzàdziç przedstawia-
nie pism we wszcz´tej sprawie bezpoÊrednio prze-
wodniczàcemu sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u.

3. W sprawach innych ni˝ wymienione w ust. 1 i 2
Prezes Trybuna∏u mo˝e okreÊliç, w drodze zarzàdze-
nia, rodzaj pism zastrze˝onych do jego osobistego
wglàdu lub podpisu ze wzgl´du na osoby lub organy
w∏adzy publicznej albo charakter pisma.

§ 60. 1. Pismo dotyczàce spraw rozpatrywanych
przez Trybuna∏ dor´cza si´ za zwrotnym poÊwiadcze-
niem odbioru, z zaznaczonà datà odbioru. Potwierdze-
nie odbioru do∏àcza si´ do akt sprawy.

2. Zawiadomienie o terminie rozprawy (posiedze-
nia) powinno zostaç wys∏ane z takim wyprzedzeniem,
aby w razie stwierdzenia przeszkód w jego dor´czeniu,
mo˝na by∏o wys∏aç je ponownie albo odwo∏aç termin
rozprawy (posiedzenia).

§ 61. 1. Akta sprawy sà dost´pne dla uczestnika
post´powania w godzinach pracy Sekretariatu Trybu-
na∏u, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym termi-
nem rozprawy (posiedzenia). Uczestnik post´powania
mo˝e w Sekretariacie Trybuna∏u przeglàdaç akta spra-
wy oraz sporzàdzaç dla swoich potrzeb kopie, odpisy
lub wyciàgi z tych akt, z wyjàtkiem dokumentów za-
wierajàcych informacje niejawne ze wzgl´du na bez-
pieczeƒstwo paƒstwa lub ochron´ tajemnicy paƒstwo-
wej. Z wyjàtkiem dokumentów zawierajàcych infor-
macje niejawne, na pisemny wniosek, uczestnik po-
st´powania mo˝e otrzymywaç odpisy i wyciàgi, zgod-
noÊç których potwierdza sekretarz Trybuna∏u.

2. Za zgodà Prezesa Trybuna∏u albo przewodniczàce-
go sk∏adu orzekajàcego Trybuna∏u, na zasadach okreÊlo-
nych w ust. 1, na pisemny wniosek osoby trzeciej (orga-
nu) mo˝na udost´pniç do przejrzenia akta sprawy, je˝eli
uwiarygodni ona (on) interes prawny, o ile nie zostanà
przez to naruszone interesy uczestnika post´powania.

3. Akta sprawy dotyczàce skargi konstytucyjnej oraz
pytania prawnego nie sà udost´pniane osobie trzeciej
(organowi) ze wzgl´du na ochron´ zawartych w nich
danych osobowych. W wyjàtkowym wypadku Prezes
Trybuna∏u mo˝e wyraziç zgod´ na ich udost´pnienie.

4. Po zakoƒczeniu post´powania, za zgodà Prezesa
Trybuna∏u, uczestnikowi post´powania mo˝na wydaç
dokument z∏o˝ony przez niego do akt sprawy. Wyda-
nie dokumentu mo˝na uzale˝niç od z∏o˝enia odpisu
lub wyciàgu z tego dokumentu. 

5. Akt sprawy rozpatrywanej przez Trybuna∏ nie
wydaje si´ sàdom ani organom w∏adzy publicznej.
W wyjàtkowym wypadku Prezes Trybuna∏u, po uzgod-
nieniu ze sk∏adem orzekajàcym Trybuna∏u w sprawie,
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mo˝e zezwoliç na ich wydanie z zastrze˝eniem obo-
wiàzku zwrotu po wykorzystaniu.

§ 62. 1. Orzeczenia, a tak˝e zarzàdzenia, wydawane
w toku post´powania przed Trybuna∏em, dor´cza si´
w odpisach, które uwierzytelnia sekretarz Trybuna∏u;
zdania odr´bne do orzeczeƒ dor´cza si´ w formie kse-
rokopii. 

2. Pisma wnoszone do Trybuna∏u przez uczestni-
ków post´powania dor´cza si´ innym uczestnikom
post´powania w formie odpisu lub kserokopii.

§ 63. Do ustalenia wysokoÊci kosztów zwiàzanych
z wydaniem odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy
stosuje si´ odpowiednio przepisy o kosztach sàdo-
wych w sprawach cywilnych.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 paêdziernika 2006 r.

w sprawie stawek podatku od Êrodków transportowych obowiàzujàcych w 2007 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) og∏asza si´ stawki
na rok 2007, okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏a-
tach lokalnych. Stawki podatku od Êrodków trans-
portowych okreÊlajà za∏àczniki nr 1—3 do obwiesz-
czenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169,
poz. 1204).

Za∏àczniki do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 paêdziernika 2006 r. (poz. 721)

Za∏àcznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREÂLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w z∏otych)

nie mniej ni˝ mniej ni˝ oÊ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równowa˝ne

inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 0 127,55

13 14 127,55 352,56

14 15 352,56 496,68

15 496,68 1 124,01
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