
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 



POZYCJA USTROJOWA I ZASADY 
FUNKCJONOWANIA TRYBUNAŁU 

KONSTYTUCYJNEGO 
Pozycja Ustrojowa 
Zasadniczą podstawę działania Trybunału Konstytucyjnego tworzą bezpośrednio 

postanowienia Konstytucji RP, tj.: 
• Art. 10 ust. 2 Konstytucji RP; 
• Art. 122 ust. 3-4 Konstytucji RP; 
• art. 131 Konstytucji RP; 

• Art. 133. ust. 2 Konstytucji RP; 
• Art. 173-174 Konstytucji RP 
• Art. 188-197 Konstytucji RP; 
• Art. 224 ust. 2 Konstytucji RP; 
• Art. 239 Konstytucji RP; 
• Art. 241 ust. 5 Konstytucji RP. 

Co warte podkreślenia, szczegółowe czynności TK oraz tryby ich wykonywania określają 2 
akty normatywne:  

1) Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym ( Dz. U. Nr 102 poz. 643 z 
późn. zm.) 

2) Wydana na podstawie w/w aktu uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006r. W sprawie Regualminu Trybunału 
Konstytucyjnego ( M.P. Nr 72 poz. 720) 

 
 

 
 



ZASADY FUNKCJONOWANIA 
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Trybunał Konstytucyjny( będący w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konstytucji RP 
organem władzy sądowniczej) jest powołany do wykonywania niżej 
wymienionych zadań: 

1.  Orzekanie w sprawach:  
 Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją 

 Zgodności ustaw ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których 
ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

 Zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy 
państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi i ustawami, 

 Zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 

 Skargi konstytucyjnej, 
2. Rozstrzyganie na wniosek Marszałka Sejmu o  istnieniu przeszkody w 

sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP. 
3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi 

organami państwa. 

 
 

 



TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 

 



SKŁAD I STRUKTURA TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO 

 Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP  Trybunał 

Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych 

przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się 

wiedzą prawniczą. Warto także podkreślić, że art. 5 

ustawy o TK jeszcze dokładniej konkretyzuje jakie musi 

spełnić kandydat na sędziego TK. Mianowicie musi on 

posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska sędziego SN lub NSA. 

 Kandydatów na sędziego TK przedstawia co najmniej 50 

posłów lub Prezydium Sejmu. Uchwała, która ma 

powołać nowego sędziego do TK zapada bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej 

liczby posłów 

 



SKŁAD I STRUKTURA TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO C.D. 

Organami TK są: 

1. Zgromadzenie Ogólne 

2. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Ogólne informacje dotyczące Zgromadzenia Ogólnego: 

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy sędziowie TK, ale dla 
prawomocności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej 10 sędziów. 

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego: 
 Uchwalanie Regulaminu TK, 

 Wybór kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa TK, 

 Uchwalanie statutu Biura TK, 

 Uchwalanie projektu dochodów i wydatków TK, 

 Zatwierdzanie przedkładanych Sejmowi i Senatowi dorocznych informacji o 
istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK, 

 Ustalanie zasad wyznaczania składów orzekających i przydziału spraw oraz 
zasad dotyczących sędziów TK, 

 Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o TK lub w regulaminie 
(np. określa strój urzędowy dla sędziów TK podczas rozprawy) 

 



SKŁAD I STRUKTURA TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO 

Ogólne informacje dot. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego: 
 Prezes TK pełni funkcje reprezentacyjne lecz także wykonuje czynności 

związane z bieżącym organizowaniem pracy TK i kierowanie Biurem TK 
(jest to organ wykonawczy TK). W szczególności chodzi tu o następujące 
czynności: 

a) Nadawanie biegu wnioskom, pytaniom prawnym i skargom 
konstytucyjnym, 

b) Wyznaczanie składów orzekających, 
c) Wyznaczanie terminów rozpraw na wniosek przewodniczącego składu 

orzekającego, 
d) Przewodniczenie w sprawach rozpatrywanych na wniosek 

przewodniczącego składu orzekającego, 
e) Przewodniczenie w sprawach rozpatrywanych w pełnym składzie, 
f) Zarządzanie ogłaszania orzeczeń TK w zbiorze urzędowym, 
g) Wykonywanie wyroków TK ogłoszonych w organie publikacyjnym. 
 

 
 
 

 
 



SKŁAD I STRUKTURA TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO C.D. 

Rodzaje składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego: 

• Skład pełny 

• Skład 5 sędziów 

• Skład 3 sędziów 

Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie: 

1) Sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwa, 

2) W sprawach o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP 
oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków 
Prezydenta, 

3) W sprawach o zgodności z Konstytucją RP celów lub działalności partii politycznych, 

4) Na wniosek Prezydenta o stwierdzenie zgodności celów lub działalności partii 
politycznych. 

Trybunał Konstytucyjny orzeka składzie 5 sędziów w sprawach: 

 Zgodności ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją RP, 

 Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. 

Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie 3 sędziów w sprawach: 

1. Wyłączenia sędziego, 

2. Zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi i ustawami, 

3. Zażaleń na odmowę nadania biegu wnioskom o stwierdzenie zgodności aktu 
normatywnego z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub 
ustawami oraz skargom konstytucyjnym. 

 

 

 

 



 ORZEKANIE W SPRAWACH SKARGI 
KONSTYTUCYJNEJ. 

1. Przesłanki skargi konstytucyjnej 

W doktrynie prawniczej powstał dychotomiczny podział przesłanek skargi konstytucyjnej na materialne oraz 

formalne. 

Materialne przesłanki skargi konstytucyjnej: 

1. Istnienie tzw. interesu osobistego skarżącego, tj. powinien on być osobiście zainteresowany usunięciem 

naruszenia przysługujących mu praw i wolności konstytucyjnych, 

2. Istnienie tzw. interesu prawnego- oznacza to, iż naruszenie, które stało się podstawą do napisania skargi 

konstytucyjnej powinno dotyczyć pozycji prawnej skarżącego, 

3. Naruszenie owych praw i wolności konstytucyjnych skarżącego musi być realne. 

4. Tzw. Zasada subsydiarności- oznacza to, że ze skargą konstytucyjną można wystąpić wtedy i tylko wtedy, 

gdy zostanie wyczerpany cały przysługujący danej osobie zbiór jej środków ochrony (przewód sądowy) 

Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej: 

1. Termin wystąpienia ze skargą konstytucyjną- może być ona wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, w 

okresie 3 miesięcy od doręczenia prawomocnego wyroku/ ostatecznej decyzji/ innego ostatecznego 

rozstrzygnięcia, 

2. Forma pisma procesowego- mowa tu o 4 niezbędnych wymogach do których zaliczamy:  

  -dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ 

administracji publicznej orzekł ostatecznie o prawach, wolnościach lub obowiązkach określonych w 

Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją, 

 - wskazanie, które prawa i wolności konstytucyjne zostały naruszone 

  - uzasadnienie skargi wraz z podaniem dokładnego stanu faktycznego, 

 - załączenie do skargi wydanego na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego wyroku, 

decyzji lub innego rozstrzygnięcia, z podaniem daty doręczenia, 

3. tzw. Przymus adwokacki- oznacza to, iż skarga konstytucyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub 

radcę prawnego; wyjątkiem od tej reguły są osoby uprawiające takie zawody jak: sędzia, prokurator, 

notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. 

 

 

 

 

 



ZAKRES PODMIOTOWY I 
PRZEDMIOTOWY SKARGI 

KONSTYTUCYJNEJ 
Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej został w orzecznictwie 

TK określony bardzo szeroko: obejmuje on nie tylko osoby 

fizyczne, którym zostały naruszone prawa i wolności 

konstytucyjne, lecz także osobom prawnym, jeżeli ,,naruszone 

prawo należało do kategorii tych praw, których podmiotem 
jest skarżąca osoba prawna”, 



ZAKRES PODMIOTOWY I 
PRZEDMIOTOWY SKARGI 

KONSTYTUCYJNEJ C.D.  

Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej: 

 Pojęcie to jest niedookreślone w prawie polskim= 

można tu powołać się jedynie na treść art. 79 

Konstytucji RP, która stanowi, że owa skarga 

dotyczyć może ,,ustawy lub innego aktu 

normatywnego”. 

Przedmiotem skargi nie może być bezczynność 

organów władzy publicznej oraz brak regulacji 

prawnej. 

 



ORZEKANIE W SPRAWACH SKARG 
KONSTYTUCYJNYCH 

• Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 

Najważniejsze informacje: 

Stronami w postępowaniu TK dotyczący skargi konstytucyjnej są: 
 skarżący, który złożył skargę konstytucyjną; 
 organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny;  

  Prokurator Generalny; 
 Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu. Rzecznik Praw 
Obywatelskich może zgłosić udział w takim postępowaniu w terminie 60 dni od otrzymania 
informacji od Trybunału Konstytucyjnego o wszczęciu postępowania. 

• O nadaniu skardze biegu rozstrzyga Trybunał w składzie jednego sędziego, a od postanowienia 
o odmowie nadania biegu skarżący może wnieść zażalenie, które jest rozpoznawane przez 
skład trzech sędziów. Na tym etapie możliwe jest też odrzuceni skargi z uwagi na jej oczywistą 
bezzasadność ( art. 49 w zw. z art. 36 uTK) 

Uwaga! Rozprawa toczy się pomimo niestawiennictwa wszystkich uczestników postępowania 
strony, chyba, że  wszyscy uczestnicy postępowania zgodzą się, iż badany akt normatywny jest 
niezgodny z Konstytucją( art. 59 ust. 2 uTK) 

• W sytuacji, gdy Trybunał uzna za sprawę dostatecznie wyjaśnioną, przewodniczący składu 
orzekającego zamyka rozprawę. Trybunał wydaje (po niejawnym posiedzeniu) orzeczenie,  
które zapada większością głosów.  Sędzia, który nie zgodził się z resztą może zgłosić zdanie 
odrębne. 

• Trybunał Konstytucyjny może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu 
wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub 
innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, wiążące się z dużym 
uszczerbkiem dla skarżącego lub gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny 
interes skarżącego (art. 50 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym). Takie postanowienie 
tymczasowe powinno być bezzwłocznie doręczone skarżącemu oraz właściwemu organowi 
sądowemu lub organowi egzekucyjnemu. Po ustaniu w/w przyczyn Trybunał uchyla 
postanowienie tymczasowe. 

Wyrok zostaje ogłoszony na posiedzeniu jawnym. Jego publikacja następuje w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



ORZECZENIA TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO I ICH RODZAJE 

Orzeczenia TK mogą występować w formie wyroków(zdecydowana 
większość) bądź jako decyzja o umorzeniu postępowania. 

Orzeczenia(w formie wyroków) dzielimy na: 
 Pozytywne- stwierdzające legalność aktu danego aktu normatywnego 
 Negatywne- stwierdzające niezgodność aktu normatywnego z 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami. 
 Konsekwencją niezgodności danego aktu normatywnego jest utrata 

przez niego mocy obowiązującej- oznacza to, iż staje się on wadliwy 
(wzruszalny). Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest w każdym takim 
przypadku ustalenie momentu, od którego taki akt przestanie 
obowiązywać. Termin ten nie może przekraczać osiemnastu miesięcy 
(jeżeli chodzi o ustawę) bądź dwunastu miesięcy (w przypadku innych 
aktów normatywnych). Co warte podkreślenia, uchylenie przez Trybunał 
Konstytucyjny mocy obowiązującej danego aktu normatywnego otwiera 
drogę  dla uzdrawiania  rozstrzygnięć  w sprawach indywidualnych 
podjętych w okresie jego obowiązywania. 



MGR MARIIA KOSTETSKA 
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