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Warszawa, dnia 15 stycznia 2017 r. 

PRAWO KONSTYTUCYJNE WARSZTATY 

– wprowadzenie do tematu: „Skarga konstytucyjna. Postępowanie przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”. 

Zgodnie z art. 79 Konstytucji RP każdy, czyje konstytucyjne wolności lub 

prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść 

skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub 

innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji 

publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego 

obowiązkach określonych w Konstytucji.  Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych 

w art. 56 (cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na 

zasadach określonych w ustawie; cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej 

poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy 

zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi).  

1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej:  

Skargę konstytucyjną może wnieść każda osoba fizyczna, bez względu na 

obywatelstwo (za wyjątkiem praw wskazanych w art. 56 Konstytucji) oraz organizacje 

społeczne, partie polityczne, stowarzyszenia oraz osoby prawne. Skargi konstytucyjnej 

nie może wnieść organ władzy publicznej np. Prezydent m.st. Warszawy, osoby 

prawne prawa publicznego, podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

gospodarczą w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. „Możliwość 

wystąpienia takich podmiotów ze skargą konstytucyjną powstaje wyjątkowo, gdy 

poprzez ograniczanie praw osoby prawnej realizującej zadania publiczne dochodzi 

równocześnie do ograniczenia praw jednostek. Sytuacja prawna takiej osoby musi być 
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niezależna od działania organów władzy publicznej, a jej działania muszą wywierać 

bezpośredni wpływ na sposób korzystania z konstytucyjnych praw przez jednostki.  

Z reguły też osoba prawna działająca w sferze publicznej nie korzysta z ochrony 

konstytucyjnej w pełnym zakresie danego prawa lub wolności, lecz z poszczególnych 

wynikających z niego uprawnień. (…) W przedmiotowej sprawie skarżącym jest 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który posiada osobowość prawną, 

jednakże ustawowy sposób ukształtowania jego sytuacji prawnej wskazuje, iż jest on 

osobą prawa publicznego o ściśle określonych zadaniach. Wskazuje na to przede 

wszystkim sposób jego tworzenia, określony w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej, zasady prowadzenia działalności i sposób jego likwidacji, o którym 

mowa w art. 60 wskazanej wyżej ustawy. Zakłady takie są powołane przede 

wszystkim do realizacji celu, jakim jest ochrona zdrowia, a jak wynika z art. 54 i art. 

55 powołanej ustawy, ich działalność może być finansowana z wielu źródeł (por. 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2000 r. K. 20/99 OTK ZU 

2000/5 poz. 140 str. 736). (…) Przyznanie skarżącemu ochrony konstytucyjnej  

w zakresie wolności gospodarczej i prawa własności oznaczałoby automatycznie 

swobodę w wyborze realizowanych przez niego celów i sposobów działania, co  

w świetle art. 68 ust. 1 Konstytucji jest wykluczone. Należy podkreślić, iż prawo 

własności czy swoboda działalności gospodarczej są względem skarżącego 

realizowane na poziomie ustawowym, a obowiązkiem ustawodawcy jest takie ich 

ukształtowanie, aby w maksymalnym zakresie umożliwić realizację zadań 

dotyczących ochrony zdrowia. Trzeba też zaznaczyć, iż zagwarantowanie 

konstytucyjnej ochrony własności i wolności gospodarczej skarżącemu musiałoby 

oznaczać ograniczenie jego odpowiedzialności z tytułu realizowanych zadań. (...)  

Z powyższego wynika, iż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej znajdują 

się w innej sytuacji prawnej niż zakłady niepubliczne. Dotyczy to przede wszystkim 

sposobu ich zakładania, likwidacji oraz celów działania. W skardze konstytucyjnej nie 

wykazano dlaczego, pomimo wskazanych odrębności, oba rodzaje zakładów miałyby 

być traktowane przez ustawodawcę w ten sam sposób. Brak jest tym samym 

uzasadnienia zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady równości. (…)” – tak Trybunał 

Konstytucyjny (TK) w postanowieniu z 6 lutego 2001 r. (Ts 148/2000). „(…) 

Trybunał Konstytucyjny uznaje, że wobec zmieniającego się obszaru aktywności 

państwa - w szczególności powstawania nowych form, w ramach których państwo 
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prowadzi działalność gospodarczą - o zdolności skargowej nie może decydować 

kryterium czysto formalne tj. umiejscowienie danego podmiotu w określonym 

systemie organów władzy publicznej, ale kryterium materialne tj. posiadanie przez 

skarżące podmioty pewnych cech koniecznych wynikających z wykładni literalnej  

i funkcjonalnej tekstu Konstytucji. (…) Jak jasno z powyższego wynika, niemal w 

całym okresie objętym skargami (rok 1996 i miesiące styczeń - lipiec roku 1997) 

skarżąca spółka była państwową osobą prawną, a organizacyjno-prawna forma 

prowadzenia działalności gospodarczej (spółka kapitałowa) nie pozbawiała jej tego 

statusu. Skarżąca - jako publiczny podmiot gospodarczy - nie mogła być więc 

wówczas adresatem wolności działalności gospodarczej, nieznajdującej zastosowania 

do państwa i jego form organizacyjnych. To, że z końcem pierwszej dekady lipca 1997 

r. akcje KGHM zostały wprowadzone do obrotu w drodze oferty publicznej (w ramach 

której Skarb Państwa z 200 mln akcji, o wartości 10 zł każda, zbył niemal 65,8 mln 

akcji), niczego w tej mierze nie zmienia i pozostaje bez znaczenia dla werdyktu (…). 

Na marginesie Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że również obecnie - mimo 

wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego - państwo posiada znaczący wpływ na 

działania skarżącej spółki. (…) Powyższe prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do 

skarg KGHM w zakresie, w jakim kwestionowane przepisy miałyby godzić w art. 20  

i art. 22 Konstytucji, ziściła się przesłanka niedopuszczalności wydania orzeczenia, 

skutkująca koniecznością umorzenia postępowania (…)” – tak TK w postanowieniu  

z 20 grudnia 2007 r. (SK 67/2005).  

2. Podstawy skargi konstytucyjnej (wzorce kontroli konstytucyjności) 

„(…) Trybunał Konstytucyjny, na podstawie art. 79 Konstytucji, nie podejmuje 

kontroli konstytucyjności stosowania prawa. Może więc tak się zdarzyć, że w sprawie 

występuje naruszenie prawa konstytucyjnego, lecz wiąże się ono nie z treścią 

kontrolowanego przepisu, lecz praktycznym jego zastosowaniem (interpretacja 

przepisów, subsumpcja, rozumowania zastosowane przez orzekający sąd itd).  

W takich wypadkach Trybunał Konstytucyjny nie ma podstaw do dokonania kontroli 

konstytucyjności zgodnie z treścią skargi (zob. wyrok z 1 lipca 2008 r. SK 40/2007 

OTK ZU 2008/6A poz. 101). Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym jest 

bowiem zawsze „skargą na przepis”, a nie na jego konkretne, wadliwe zastosowanie, 
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nawet jeśli to prowadziłoby do niekonstytucyjnego skutku” – postanowienie TK  

z 13 października 2008 r. (SK 20/2008). 

„Trudności interpretacyjne pojawiają się w związku z pojęciem „inny akt 

normatywny”. (…) W wyroku z 7 czerwca 1989 r., U. 15/88, LexisNexis nr 312387 

(OTK 1989, poz. 10, s. 145), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „akt normatywny 

jest aktem ustanawiającym normy prawne o charakterze generalnym (a więc 

kierowanych do pewnej klasy adresatów wyróżnionych z uwagi na jakąś wspólną ich 

cechę) i abstrakcyjnym (to znaczy ustanawiającym pewne wzory zachowań)”. Pogląd 

ten Trybunał rozwinął w następnych orzeczeniach, m.in. w postanowieniu z 6 grudnia 

1994 r., U. 5/94, LexisNexis nr 356635 (OTK 1994, nr II, poz. 41), w którym 

podkreślił, że: „rozważając dany akt prawotwórczy, należy uwzględnić przede 

wszystkim charakter norm zawartych w danym akcie, od czego zależy uznanie danego 

aktu za akt normatywny”. Trybunał stwierdził też, że „zasadniczą przesłanką 

kwalifikacji aktu organu jako aktu normatywnego jest jego treść. Stwierdzenie 

ustanowienia w danym akcie norm prawnych, a więc norm o charakterze generalno-

abstrakcyjnym, jest zasadniczą przesłanką dla jego objęcia kognicją TK. Forma aktu 

ma tu znaczenie drugorzędne [...] zajęcie innego stanowiska wykluczałoby pewną 

ilość obarczonych licznymi wadami aktów kierownictwa wewnętrznego, będących w 

istocie aktami normatywnymi, spod kontroli ich legalności sprawowanej przez TK”. 

(…) Zasadniczo nie ma wątpliwości co do tego, że w pojęciu „inny akt normatywny” 

mieszczą się rozporządzenia oraz akty wydane przez centralne organy państwowe. 

Spór w doktrynie oraz brak jednolitego stanowiska w orzecznictwie TK dotyczy aktów 

prawa wewnętrznego, ratyfikowanych umów międzynarodowych, aktów prawa 

miejscowego, prawa wtórnego UE oraz kwestii pominięć prawodawczych (…).   

Odnosząc się jednak do konkretnych rodzajów aktów, należy zauważyć, że jeśli 

chodzi o akty prawa wewnętrznego określone w art. 93 Konstytucji RP, zdania w 

doktrynie są podzielone, a Trybunał Konstytucyjny też nie zajął jednoznacznego 

stanowiska. (…).”1 

                                              
1 Haczkowska, Monika. Art. 79. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis, 2014. 
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W wyroku z 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż art. 

52 ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej w związku z art. 15 pkt 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w zakresie, w jakim zakazuje 

zgodnych z prawdą i uzasadnionych ochroną interesu publicznego wypowiedzi 

publicznych na temat działalności zawodowej innego lekarza, jest niezgodny z art. 54 

ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz nie jest niezgodny z art. 63 Konstytucji. 

Przedmiotem skargi konstytucyjnej skarżąca uczyniła przepisy art. 15 pkt 1, art. 41 i 

art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w związku z art. 52 

ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej oraz treścią przyrzeczenia lekarskiego w części 

brzmiącej "nie podważając zaufania do nich" (kolegów lekarzy). 

„Podstawowe w rozpatrywanej sprawie postanowienie art. 52 ust. 2 KEL ma 

niewątpliwie charakter generalny (dotyczy określonej kategorii 

niezindywidualizowanych imiennie adresatów) i abstrakcyjny (jego treść nie 

wyczerpuje się w jednostkowym nakazie określonego zachowania się). Ze względu na 

źródło i charakter prawny zawartej w nim reguły postępowania, kwestionuje się 

natomiast jej samodzielny charakter normatywny (tak, w odniesieniu do aktów 

korporacji adwokackiej i radcowskiej, TK w wyroku wydanym 18 lutego 2004 r., 

sygn. P 21/02, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 9). W nawiązaniu do wcześniejszych uwag, 

a zwłaszcza ze względu na treść art. 188 pkt 1-3 w związku z art. 79 ust. 1 

Konstytucji, nie sposób zatem uznać, że przedmiotem kontroli Trybunału mogą być 

wyłącznie powołany wyżej przepis korporacyjny o charakterze deontologicznym oraz 

stosowny fragment przyrzeczenia lekarskiego rozpatrywane samodzielnie (tj. odrębnie 

od przepisów ustawy o izbach lekarskich). Postanowienia KEL, ujęte w izolacji od 

właściwych przepisów ustawowych, należą bowiem do odrębnego porządku 

normatywnego (deontologicznego) i uzyskują walor prawny w obszarze prawa 

powszechnie obowiązującego właśnie ze względu na ustawę o izbach lekarskich i w 

zakresie określonym przez jej przepisy, w szczególności przez art. 4 tej ustawy, 

stanowiący podstawę prawną wydania KEL. W konsekwencji, przedmiotem kontroli 

Trybunału Konstytucyjnego jest postanowienie art. 52 ust. 2 KEL w związku z 

odpowiednimi przepisami u.i.l., a ściśle rzecz biorąc - norma prawna wywiedziona z 
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powołanych przepisów i postanowień. Analogiczną koncepcję "złożonej normy 

ustawowej" (chociaż w istocie blankietowej na poziomie ustawowym), dookreślanej 

następnie przez treść konkretnego postanowienia aktu uchwalanego przez organ 

samorządu zawodowego, przyjął już Trybunał w orzeczeniu z 7 października 1992 r., 

o sygn. U. 1/92 (OTK w 1992 r., cz. II, poz. 38). 

Biorąc pod uwagę zarówno cele skargi konstytucyjnej, jak i sformułowane w niej 

zarzuty, Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie orzekającym opowiada się za 

stanowiskiem, zgodnie z którym przedmiotem kontroli jest norma prawna 

wywiedziona z art. 52 ust. 2 KEL w związku z art. 15 pkt 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 u.i.l. 

Zakres kontroli Trybunału obejmuje więc wymienione przepisy i postanowienia, z 

naciskiem na art. 52 ust. 2 KEL, który zawiera zasadniczy w rozpatrywanej sprawie 

opis zakazanego i sankcjonowanego zachowania lekarza. 

Poza zakresem merytorycznej kontroli Trybunału pozostaje natomiast wskazany w 

skardze konstytucyjnej fragment przyrzeczenia lekarskiego: "nie podważając zaufania 

do nich" (tj. kolegów lekarzy). Za takim stanowiskiem przemawia kilka argumentów. 

Po pierwsze - przyrzeczenie lekarskie nie stanowi integralnego fragmentu kodeksu 

etyki lekarskiej; jego brzmienie zostało ustalone odrębną uchwałą Krajowego Zjazdu 

Lekarzy bez wyraźnej podstawy ustawowej. Można też twierdzić, że uchwała ta nie 

ustanawia odrębnych norm deontologicznych, ale uogólnia (syntetyzuje) normy 

zawarte w KEL. Złożenie przyrzeczenia lekarskiego stanowi tradycyjny sposób 

uroczystego zobowiązania się do przestrzegania ogółu norm deontologicznych 

wynikających z odrębnych postanowień i przepisów. Po drugie - co w analizowanym 

kontekście wydaje się kluczowe - w postępowaniu przed sądami lekarskimi skarżąca 

została uznana za winną naruszenia art. 52 ust. 2 KEL; na żadnym etapie 

postępowania nie był natomiast podejmowany problem sprzeczności jej postępowania 

z treścią przyrzeczenia lekarskiego. Z tego też względu Trybunał Konstytucyjny 

zdecydował o umorzeniu postępowania w tym zakresie.”2 

 

                                              
2 Uzasadnienie wyroku TK z 23 kwietnia 2008 r. SK 16/07, LEX nr 371847. 
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 „Oceniając zarzut związany z treścią art. 31 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, iż przepis ten nie stanowi samoistnego źródła 

podmiotowych praw lub wolności o charakterze konstytucyjnym. Ma on natomiast 

charakter gwarancyjny, określający warunki w jakich wyjątkowo dopuszczalne jest 

ograniczenie zakresu ochrony lub korzystania z tych praw lub wolności. Art. 31 ust. 1 

Konstytucji RP może więc stanowić podstawę skargi konstytucyjnej wyłącznie 

wówczas, gdy skarżący wskaże to przysługujące mu podmiotowe prawo lub wolność 

konstytucyjną, którą naruszono poprzez sprzeczne z art. 31 ust. 1 jej ograniczenie” – 

tak TK w postanowieniu z 8 lutego 2000 r. (Ts 180/99). 

„Analogicznie należy ocenić powołanie art. 31 ust. 3 Konstytucji jako wzorca kontroli. 

Jak zaznacza się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego: „art. 31 ust. 3 

Konstytucji nie może być samodzielną (wyłączną) podstawą skargi konstytucyjnej, 

albowiem przepis ten (...) wolności ani praw nie proklamuje. Mówiąc dokładniej, 

przepis ten nie wyraża w sposób pełny odrębnych wolności lub praw, a czyni to 

jedynie w sposób cząstkowy i uzupełniający, ściśle związany z innymi normami 

Konstytucji. Jak wynika z tytułu podrozdziału, w którym został umiejscowiony, 

wyraża on zasadę ogólną dotyczącą konstytucyjnych wolności i praw człowieka  

i obywatela. Zasada ta dotyczy ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

wolności i praw, nie jest więc podstawą odrębnego typu wolności lub prawa. 

Naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji ma więc miejsce tylko w sytuacji, w której 

można w pierwszej kolejności stwierdzić, że w ogóle doszło do ingerencji w treść 

wolności lub prawa proklamowanych w innych przepisach Konstytucji. Dopiero po 

pozytywnym rozstrzygnięciu tej kwestii można przejść do analizy, czy miało miejsce 

naruszenie samego art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wynika z tego, że przepis ten nie 

formułuje samoistnego prawa o randze konstytucyjnej i zawsze musi być 

współstosowany z innymi normami Konstytucji” (zob. wyrok TK z 29 kwietnia 2003 

r. SK 24/2002 OTK ZU 2003/4A poz. 33; postanowienie TK z 23 stycznia 2002 r. Ts 

105/2000 OTK ZU 2002/1B poz. 60)” – tak TK w postanowieniu z 25 sierpnia 2011 r. 

(Ts 62/2011).  

 „Dopuszczalne podstawy skargi konstytucyjnej a zarazem wzorce kontroli 

konstytucyjności określa art. 79 ust. 1 Konstytucji. Trybunał wielokrotnie podkreślał, 
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że zakres zawartego w tym przepisie pojęcia „konstytucyjne wolności lub prawa” 

obejmuje i zasadniczo wyczerpuje szeroki katalog praw i wolności, wymienionych  

w rozdziale II Konstytucji. W interpretacji przepisów zawartych w tym rozdziale mogą 

być pomocne klauzule generalne, takie jak klauzula demokratycznego państwa 

prawnego, ale nie one będą stanowić samoistną podstawę skargi konstytucyjnej. 

Podstawy takiej należy szukać w konkretnych postanowieniach Konstytucji 

statuujących określone prawo lub wolność. Art. 2, art. 32 Konstytucji oraz inne 

przepisy wyrażające zasady ogólne mogą natomiast nadal stanowić podstawę do 

wywodzenia - niewyrażonych w Konstytucji explicite - konstytucyjnych zasad 

działania organów władzy publicznej. Zasady te nie mają jednak charakteru 

samoistnych praw lub wolności konstytucyjnych o charakterze podmiotowym (zob. 

wyroki TK z: 23 listopada 1998 r. SK 7/98 OTK ZU 1998/7 poz. 114; oraz 10 lipca 

2000 r. SK 21/99 OTK ZU 2000/5 poz. 144; a także postanowienie TK z 18 września 

2001 r. Ts 72001/1 OTK ZU 2001/7 poz. 239). Inne poglądy w tym zakresie, 

wyrażane m.in. w doktrynie (np. J. Trzciński, Zakres podmiotowy i podstawa skargi 

konstytucyjnej, (w:) Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2000, str. 55-66), nie znalazły dotąd uznania w praktyce orzeczniczej 

Trybunału. Natomiast odnośnie do zasady powszechności i równości opodatkowania 

wyrażonej w art. 84 Konstytucji Trybunał w niniejszym składzie podziela pogląd, iż 

przepis ten nie wyraża żadnego prawa lub wolności. Z treści tego przepisu wynika 

jedynie powszechny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 

podatków, określonych w ustawie. Z brzmienia art. 79 ust. 1 Konstytucji 

jednoznacznie zaś wynika, iż ustrojodawca odróżnia konstytucyjne wolności lub 

prawa od obowiązków określonych w Konstytucji. Jedynie naruszenie konstytucyjnej 

wolności lub prawa przez dekodowaną z treści przepisu normę prawną, stwarza 

legitymację do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, natomiast ostateczne 

rozstrzygnięcie o prawach, wolnościach albo o obowiązkach określonych  

w Konstytucji, wydane w oparciu o taką normę, jest konieczne dla umożliwienia 

zbadania naruszenia wolności lub praw przez zastosowanie kwestionowanego przepisu 

w konkretnym przypadku (por. przykładowo postanowienie TK z 30 maja 2007 r. SK 

67/2006 OTK ZU 2007/6A poz. 64). Trybunał nie uznaje za konieczne, aby odnieść 

się do wzorca kontroli wynikającego z art. 64 ust. 2 Konstytucji, gdyż został on 

wskazany jako podstawa skargi konstytucyjnej dopiero w zażaleniu na postanowienie 
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TK o odmowie nadania analizowanej skardze dalszego biegu. Takie rozszerzenie 

wzorców kontroli - jako niedopuszczalne na tym etapie postępowania ze względu na 

przekroczenie terminu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o TK - jest 

bezskuteczne” – tak TK w postanowieniu z 20 grudnia 2012 r. (Ts 134/2011).  

„Odnosząc się do zarzutów sformułowanych w skardze konstytucyjnej, Trybunał 

podkreśla, że ani art. 2, ani art. 32 ust. 1 Konstytucji nie mogą stanowić 

samodzielnych wzorców kontroli w postępowaniu inicjowanym skargą konstytucyjną. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wskazane przepisy ustawy zasadniczej nie są 

samoistnymi źródłami konstytucyjnych wolności i praw (por. wyrok TK z 26 kwietnia 

2005 r. SK 36/2003 OTK ZU 2005/4A poz. 40). Trybunał wielokrotnie podkreślał, że 

„przepisy te gwarantują określony standard kreowania przez ustawodawcę wolności  

i praw oraz ogólny standard korzystania z nich przez podmioty, jednak ani art. 2, ani 

art. 32 Konstytucji nie statuują żadnej konkretnej wolności czy prawa.  

W konsekwencji, mogą one stanowić wzorzec kontroli tylko w razie wskazania przez 

skarżącego, jaka jego wolność lub prawo, wynikające z innych przepisów, są 

uregulowane wbrew zasadom demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji), ewentualnie - z naruszeniem zasady równości wobec 

prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji)” (wyrok TK z 13 stycznia 2004 r. SK 10/2003 OTK 

ZU 2004/1A poz. 2). Tym samym - na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 

1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 1997 r. Nr 102 poz. 643 ze zm.; dalej: 

ustawa o TK) - należało odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej” – 

tak TK w postanowieniu z 21 czerwca 2012 r. (Ts 321/2010).  

„W pierwszej kolejności Trybunał zwraca uwagę, że co do zasady brak regulacji 

oznacza, że mamy do czynienia z zaniechaniem ustawodawczym. Badanie takich 

zaniechań oraz stwierdzanie naruszenia Konstytucji przez zaniechanie prawodawcze 

nie mieści się w zakresie właściwości Trybunału Konstytucyjnego, co jednoznacznie 

wynika z art. 188 pkt 1-3 Konstytucji. Od zaniechań prawodawczych należy odróżnić 

pominięcia prawodawcze, które polegają na tym, że ustawodawca unormował jakąś 

dziedzinę stosunków społecznych, ale dokonał tego w sposób niepełny, regulując ją 

tylko fragmentarycznie (zob. wyrok TK z 24 października 2001 r. SK 22/2001 OTK 

ZU 2001/7 poz. 216). Pominięcie jest poddawane przez Trybunał ocenie zgodności  
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z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego 

należy ocena konstytucyjności również pod tym względem, czy w przepisach nie 

brakuje unormowań, bez których, w związku z naturą regulacji objętej aktem, mogą 

one budzić wątpliwości konstytucyjne. Zarzut niekonstytucyjności może więc 

dotyczyć zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie unormował, jak i tego, co  

w akcie tym pominął, choć postępując zgodnie z Konstytucją, powinien był 

unormować. Odróżnienie sytuacji, w których ma miejsce zaniechanie ustawodawcze, 

od tych, w których może występować niekonstytucyjne pominięcie ustawodawcze, jest 

związane z odpowiedzią na pytanie, czy w określonym przypadku zachodzi 

jakościowa tożsamość materii unormowanych w danym przepisie i tych 

pozostawionych poza jego zakresem. Konieczne jest przy tym zachowanie ostrożności 

w dokonywaniu tego rodzaju ocen. Zbyt pochopne „upodobnienie” materii 

nieuregulowanych z materiami, które znalazły swój wyraz w treści kwestionowanego 

przepisu, może spowodować wykroczenie przez Trybunał poza sferę kontroli prawa,  

a tym samym postawienie Trybunałowi zarzutu uzurpowania sobie uprawnień 

prawotwórczych (zob. postanowienie z 11 grudnia 2002 r. SK 17/2002 OTK ZU 

2002/7A poz. 98). Nie jest zatem irrelewantne, czego zdaje się nie dostrzegać 

skarżący, czy podnoszony brak regulacji jest zaniechaniem, czy też pominięciem 

ustawodawczym. Tym bardziej, że - jak wielokrotnie podkreślał Trybunał - 

sformułowanie zarzutu pominięcia prawodawczego wymaga wykazania związku 

zachodzącego między treścią przepisu a sposobem naruszenia konstytucyjnych 

wolności lub praw. Zarzut pominięcia prawodawczego nie może być stawiany całemu 

aktowi normatywnemu, jak uczyniono w niniejszej sprawie. Zarzut ten wymaga 

bowiem wskazania przez skarżącego związku między treścią zarzutu a zakresem 

normowania przepisu, który jest przedmiotem skargi konstytucyjnej. Skarżący nie 

może domagać się przy tym wprowadzenia nowego zakresu normowania, byłaby to 

bowiem skarga konstytucyjna na zaniechanie prawodawcze. Powinien natomiast 

podnieść, że przepis, którego zakres normowania wykazuje związek ze stawianym 

przez niego zarzutem, ma zbyt wąski zakres zastosowania. Innymi słowy, skarżący 

powinien określić normę prawną, która nie znajduje do niego zastosowania, wskazać 

jej usytuowanie w odpowiedniej jednostce redakcyjnej tekstu prawnego oraz wykazać, 

że niezastosowanie normy jest wynikiem zbyt wąskiego zakresu jej regulacji, a to  

z kolei jest źródłem naruszenia jego konstytucyjnych praw (por. postanowienie  
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z 8 września 2009 r. Ts 95/2008 OTK ZU 2009/5B poz. 398). Rozpoznawana skarga 

nie zawiera takiej argumentacji. Skarżący przedstawia jedynie zarzut 

niekonstytucyjności ustawy o KRS z 2011 r., wskazując na normę, której istnienie by 

go zadowalało. Nie budzi zatem wątpliwości, że w rozpoznawanej skardze 

przedmiotem uczyniono zaniechanie ustawodawcze, a to przesądza  

o niedopuszczalności kontroli skargi konstytucyjnej” – tak TK w postanowieniu  

z 10 października 2012 r. (Ts 38/2012).  

„W pierwszej kolejności Trybunał zauważa, że skarżąca, formalnie kwestionując 

zgodność z Konstytucją art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK, de facto zarzuca 

niekonstytucyjność tych elementów tego przepisu, które stanowią powtórzenie treści 

normatywnych wyrażonych w art. 79 ust. 1 Konstytucji. Skarżąca wskazuje bowiem 

na niekonstytucyjność unormowania, które przewiduje, że samodzielnymi wzorcami 

kontroli w postępowaniu inicjowanym wniesieniem skargi konstytucyjnej nie mogą 

być przepisy, z których nie wynikają konstytucyjne prawa lub wolności (art. 2, art. 84, 

art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji). (…) Kwestionując te postanowienia, skarżąca 

domaga się de facto zbadania przez Trybunał zgodności art. 79 ust. 1 Konstytucji  

z nim samym oraz z pozostałymi powołanymi w skardze wzorcami kontroli, nie zaś 

kontroli zgodności unormowania ustawowego z Konstytucją. Wniosek ten można 

wyprowadzić również z treści skargi konstytucyjnej, w której skarżąca wyraźnie 

stwierdza, że powodem kwestionowania przez nią postanowień Trybunału wydanych 

w sprawie o sygnaturze Ts 105/2008 jest to, że Trybunał nie przychylił się w nich do 

proponowanej przez skarżącą interpretacji art. 79 ust. 1 Konstytucji (zob. np. str. 9 

skargi konstytucyjnej). Tak sformułowany zarzut nie może stanowić przedmiotu 

rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny. Źródłem naruszenia konstytucyjnych 

praw skarżącej nie może być bowiem przepis Konstytucji (por. postanowienie TK  

z 17 listopada 2010 r. Ts 156/2009 OTK ZU 2011/1B poz. 42). Ponadto, Trybunał 

Konstytucyjny stwierdza, że podnoszone przez skarżącą, zarzuty dotyczące 

niejednolitości orzecznictwa Trybunału w zakresie samodzielnych wzorców kontroli, 

odnoszą się do sfery stosowania prawa, a zatem nie mogą być przedmiotem kontroli 

przez Trybunał w trybie rozpoznania skargi konstytucyjnej” – tak TK  

w postanowieniu z 26 lipca 2012 r. (Ts 245/2010).  
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„Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji przedmiotem skargi może być zarzut 

niezgodności z Konstytucją tylko takiego przepisu, na podstawie którego ostatecznie 

rozstrzygnięto o przysługujących skarżącemu konstytucyjnych prawach i wolnościach. 

Oznacza to de facto, że kwestionowany w skardze przepis ustawy lub innego aktu 

normatywnego pozostawać powinien w dwojakiej zależności w stosunku do wydanego 

w sprawie skarżącego rozstrzygnięcia. Po pierwsze, musi on stanowić podstawę 

normatywną rozstrzygnięcia, po drugie zaś, treść tego przepisu, wobec którego 

skarżący wysuwa zarzut niekonstytucyjności, powinna determinować orzeczenie  

w tym kierunku, że prowadzi ono do naruszenia przysługujących skarżącemu 

konstytucyjnych wolności lub praw o charakterze podmiotowym. W związku  

z powyższym, konsekwencją zastosowania zaskarżonej regulacji ma być taka 

konkretyzacja sytuacji prawnej skarżącego, która skutkuje naruszeniem określonych  

w Konstytucji wolności lub praw. W swoim orzecznictwie Trybunał wielokrotnie 

wskazywał również, że przepisy przywołane jedynie posiłkowo czy incydentalnie  

w orzeczeniu, z którego wydaniem skarżący wiąże naruszenie swoich konstytucyjnych 

praw lub wolności, nie mogą stanowić przedmiotu skargi konstytucyjnej, gdyż 

prowadziłoby to do nadania temu środkowi prawnemu charakteru skargi powszechnej 

(actio popularis); por. postanowienia z dnia: 10 stycznia 2005 r. SK 14/2002 OTK ZU 

2005/1A poz. 10; 3 czerwca 2009 r. Ts 209/2007 OTK ZU 2009/4B poz. 243; 10 

września 2009 r. Ts 88/2008 OTK ZU 2010/2B poz. 85). Trybunał Konstytucyjny  

w postanowieniu z dnia 20 września 2011 r. prawidłowo wskazał, że podstawą wyroku 

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny z dnia 17 listopada 2010 r. był 

art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1c i ust. 1d ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami. Art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami przed 

zmianą z 1999 r. oraz art. 1 pkt 13 ustawy zmieniającej z 1999 r. zostały przywołane 

przez sąd jedynie posiłkowo, dlatego też Trybunał trafnie stwierdził w postanowieniu 

o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej, że przepisy te nie 

stanowiły podstawy ostatecznego rozstrzygnięcia” – tak TK w postanowieniu  

z 19 marca 2012 r. (Ts 84/2011).  

„Przede wszystkim, należy podkreślić, że wzorcami kontroli wskazanymi w skardze 

konstytucyjnej mogą być jedynie przepisy Konstytucji wyrażające prawa lub wolności 

skarżącego (art. 79 ust. 1 ustawy zasadniczej). Badanie przez Trybunał aktów 
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normatywnych pod kątem zgodności z aktami prawa międzynarodowego jest 

niedopuszczalne, dlatego podniesiony w skardze zarzut niezgodności z przepisami 

Konwencji o ochronie praw człowieka pozostaje bez rozpoznania (zob. wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r. SK 15/2002 OTK ZU 2003/9A 

poz. 103; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005 r. P 8/2003 OTK 

ZU 2005/3A poz. 20; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2007 r. 

SK 57/2005 OTK ZU 2007/10A poz. 125 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 6 października 2009 r. SK 46/2007 OTK ZU 2009/9A poz. 132). Trybunał 

zwraca także uwagę, że „prawo do równego traktowania winno być ujmowane  

w związku z konkretnymi normami prawnymi lub działaniami organów władzy 

publicznej, a nie w oderwaniu od nich, tj. niejako „samoistnie”. Jeżeli te normy lub 

działania nie mają odniesienia do konkretnych, określonych w Konstytucji wolności  

i praw jednostki (podmiotu prawnego), prawo do równego traktowania nie ma 

charakteru wyodrębnionego prawa w pełni konstytucyjnego, a to sprawia, że nie może 

być skutecznie chronione za pomocą skargi konstytucyjnej” (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r. SK 23/2002 OTK ZU 2004/9A poz. 89; 

zob. też wydane w pełnym składzie postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

24 października 2001 r. SK 10/2001 OTK ZU 2001/7 poz. 225). Trybunał stwierdza, 

że skarżąca nie wskazała konstytucyjnych wolności lub praw podmiotowych, których 

naruszenie pozostaje w związku z art. 32 Konstytucji” – tak Trybunał Konstytucyjny 

w postanowieniu z 13 października 2011 r. (Ts 204/2009).  

„Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje zasadności twierdzenia skarżącego, że sam 

fakt jego zwolnienia ze służby bez wydania aktu administracyjnego (czyli z mocy 

prawa) i możliwości zaskarżenia tego zwolnienia do sądu, doprowadził do naruszenia 

prawa do sądu. Jednakże ta okoliczność nie uzasadnia merytorycznego rozpoznania 

skargi konstytucyjnej, jako że naruszenie tego prawa nie stanowiło konsekwencji 

wydania ostatecznego rozstrzygnięcia na podstawie przepisu, którego konstytucyjność 

skarżący kwestionuje. A tylko w takim przypadku - wedle brzmienia art. 79 ust. 1 

Konstytucji - dopuszczalne jest rozpoznanie skargi konstytucyjnej” – tak TK  

w postanowieniu z 11 października 2011 r. (Ts 165/2009).  
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„W myśl art. 79 ust. 1 Konstytucji RP prawo do złożenia skargi konstytucyjnej 

przysługuje osobie, której konstytucyjne prawa zostały naruszone przez akt 

normatywny. Art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. 1997 r. Nr 102 poz. 643) zawiera wymóg wskazania  

w skardze konstytucyjnej, jakie konstytucyjne prawa skarżącego i w jaki sposób 

zostały naruszone. Zdaniem skarżącego, wskazane w skardze przepisy naruszają jego 

prawo do pomocy finansowej w uzyskaniu lokalu mieszkalnego poprzez pozbawienie 

go prawa do równego traktowania przez władze publiczne. Prawo to wywodzi 

skarżący z art. 75 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Należy stwierdzić, 

że w myśl art. 81 Konstytucji prawa określonego w art. 75 ust. 1 można dochodzić  

w granicach określonych w ustawie. Sformułowanie to oznacza m.in., że środki 

ochrony prawa, o których mowa w art. 75 Konstytucji są określone w ustawach 

zwykłych.  

Z powyższego wynika, że zarzut naruszenia prawa z art. 75 Konstytucji RP nie może 

być dochodzony w drodze skargi konstytucyjnej. Brak możliwości złożenia skargi 

występuje również wtedy, gdy zarzut naruszenia art. 75 Konstytucji, związany jest  

z naruszeniem konstytucyjnej zasady równości. Prawo do równego traktowania,  

o którym mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji zawsze powiązane jest z określonym 

prawem, wolnością lub obowiązkiem jednostki. Przyjęcie, iż nierówne traktowanie  

w zakresie praw, o których mowa w art. 81 Konstytucji uzasadnia możliwość złożenia 

skargi konstytucyjnej, prowadziłoby do obejścia konstytucyjnych ograniczeń 

zawartych w tym przepisie. W konsekwencji wymienionych w art. 81 praw ich 

adresaci mogliby dochodzić nie tylko w granicach określonych w ustawie, ale również 

w granicach wyznaczonych przez Konstytucję. Konsekwencja ta byłaby sprzeczna  

z ratio legis art. 81 Konstytucji, polegającym na wyłączeniu możliwości dochodzenia 

w drodze skargi konstytucyjnej naruszenia praw wymienionych w tym przepisie” – tak 

TK w postanowieniu z dnia 2 sierpnia 1999 r.(Ts 62/99).  

 

3. Ostateczność orzeczenia 
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„Skarga konstytucyjna w zakresie, w jakim dotyczyła wyłączenia możliwości 

zaskarżenia postanowienia sądu rejestrowego w sprawie ustalenia ceny odkupu akcji 

akcjonariusza mniejszościowego, nie spełniała przewidzianego w art. 79 ust. 1 

Konstytucji w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK wymogu wskazania orzeczenia, 

które zapadłoby na podstawie zaskarżonych przepisów. Gdyby skarżąca zaskarżyła 

postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego z 16 czerwca 2010 r. (WA XII NsRej KRS 

30472/07/495), uzyskałaby orzeczenie (tu: postanowienie o odrzuceniu zażalenia) 

oparte na normie prawnej wyłączającej możliwość wniesienia środka zaskarżenia. 

Skoro jednak skarżąca tego zaniechała, to z uwagi na obowiązujący w Polsce model 

skargi konstytucyjnej należało - w zakresie przedstawionego zarzutu - odmówić 

nadania skardze dalszego biegu. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wymóg wniesienia 

środka prawnego pomimo jego niedopuszczalności dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy 

przedmiotem zarzutu jest zamknięcie drogi sądowej lub wykluczenie możliwości 

wniesienia środka zaskarżenia. Powyższy wymóg jest niezależny od przewidzianej  

w art. 46 ust. 1 ustawy o TK przesłanki wyczerpania drogi prawnej, której spełnienie 

umożliwia przyjęcie skargi konstytucyjnej do rozpoznania” – tak TK w postanowieniu 

z 5 listopada 2012 r. (Ts 247/2010).  

„Przyczynę odmowy nadania dalszego biegu wniesionej skardze konstytucyjnej 

stanowi okoliczność, że postępowanie w sprawie nie zostało zakończone, zatem skarga 

jest przedwczesna. Skarżący jako ostateczne rozstrzygnięcie wskazuje indywidualną 

interpretację podatkową z 2 lipca 2010 r. IBPB II/2/415-505/10/CJS. W związku  

z powyższą interpretacją 4 października 2010 r. została wniesiona skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, którą wyrokiem z 29 grudnia 

2010 r. I SA/Ke 613/2010 sąd ten oddalił. Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach uprawomocnił się 29 stycznia 2011 r. W niniejszej 

sprawie nie zostało zatem wydane orzeczenie sądowe, legitymujące skarżącego do 

wystąpienia ze skargą konstytucyjną - nadzwyczajnym środkiem ochrony jego 

konstytucyjnych wolności i praw. Brak takiego orzeczenia powoduje niemożność 

rozpoznania zarzutów sformułowanych w skardze konstytucyjnej. Skarżącemu nie 

przyznano bowiem uprawnienia do zainicjowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
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abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności prawa, lecz wyłącznie kontroli konkretnej.  

W niniejszej sprawie nie została spełniona podstawowa przesłanka dopuszczenia 

skargi do merytorycznego rozpoznania, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji. 

Niedopełnienie powyższego warunku stanowi samoistną podstawę odmowy nadania 

dalszego biegu skardze konstytucyjnej” – tak TK w postanowieniu z 31 stycznia 2012 

r. (Ts 52/2011).  

„Czym innym jest jednak wynikający wprost z art. 79 ust. 1 Konstytucji wymóg 

naruszenia przysługujących skarżącemu konstytucyjnych praw i wolności na skutek 

uzyskania rozstrzygnięcia wydanego na podstawie przepisu, którego konstytucyjność 

skarżący kwestionuje. Niespełnienie tej właśnie przesłanki (nie zaś „niewyczerpanie 

drogi prawnej”) było podstawą odmowy nadania dalszego biegu wniesionej skardze 

konstytucyjnej zaskarżonym postanowieniem. Skarżący nie uzyskał bowiem 

rozstrzygnięcia opartego na zaskarżonym przepisie, którego treścią byłaby odmowa 

rozpatrzenia wniesionego środka odwoławczego. Należy przypomnieć, że skarżący 

uprawnienia do wniesiona skargi konstytucyjnej upatruje w naruszeniu prawa do 

zaskarżania orzeczeń wydanych w I instancji, o którym mowa w art. 78 Konstytucji. 

Jak wykazał dokładnie Trybunał Konstytucyjny w zaskarżonym postanowieniu, aby 

naruszenie tego prawa miało charakter konkretny, a nie abstrakcyjny skarżący musi 

uzyskać rozstrzygnięcie, którego treścią byłoby odrzucenie środka odwoławczego od 

postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - II Wydział Karny z dnia 30 grudnia 

2010 r. II AKo 34/2010. Dopiero w tym momencie następuje bowiem konkretyzacja 

jego sytuacji prawnej w sposób uzasadniający przyjęcie tezy o wystąpieniu 

bezpośredniego i konkretnego naruszenia przysługującego mu prawa do zaskarżania 

orzeczeń wydanych w I instancji. Samo wydanie takiego postanowienia organu  

I instancji nie oznacza jeszcze konkretnego naruszenia wskazanego prawa” – tak TK  

w postanowieniu z 14 grudnia 2011 r. (Ts 102/2011).  

 

 

4. Termin wniesienia skargi 
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Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga 

ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego 

wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.  

„Nie można więc wnieść skargi konstytucyjnej bez przeprowadzenia postępowania 

sądowego lub administracyjnego i przed zapadnięciem w tych postępowaniach 

końcowego rozstrzygnięcia. Trafne jest w szczególności wyrażone w zaskarżonym 

postanowieniu stwierdzenie, że w art. 46 ust. 1 ustawy o TK należy poszukiwać 

doprecyzowania wspomnianego zwrotu, a więc poszukiwać treści, które w możliwie 

wierny sposób dadzą wyraz tej koncepcji ostatecznego orzeczenia, jaka została 

przyjęta w art. 79 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten wprowadza m.in. wymóg 

„wyczerpania toku instancji”, a więc aktywności zainteresowanego podmiotu. Jeżeli 

więc istnieje droga sądowej kontroli, to dopiero wyczerpanie tej drogi stwarza 

możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej. Dopóki bowiem nie został wyczerpany 

tok instancji, dopóty nie można ocenić, czy mamy do czynienia z niekonstytucyjnością 

aktu normatywnego jako podstawy orzeczenia, czy z wadliwością aktu stosowania 

prawa. Z tego powodu należy uznać, że dopiero rozstrzygnięcie sprawy przez 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) może dawać podstawę do wniesienia skargi, 

jeżeli - zdaniem skarżącego - akt normatywny, na podstawie którego NSA orzekł 

ostatecznie, jest niezgodny z Konstytucją (por. postanowienie Pełnego Składu TK z 

dnia 4 lutego 1998 r. Ts 1/97 OTK ZU 1998/2 poz. 17). Należy jednocześnie 

przypomnieć, że - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o TK - odstąpienie od 

poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie (a zatem 

również we wskazanym wyżej postanowieniu TK) wymagałoby wydania orzeczenia w 

takim samym składzie. W konsekwencji, dopóki to nie nastąpi, składy orzekające TK 

są związane poglądem prawnym wyrażonym w orzeczeniu wydanym w pełnym 

składzie” – tak TK w postanowieniu z 24 stycznia 2013 r. (Ts 349/2011).  

„Trybunał stwierdza, że ostatecznym orzeczeniem w rozumieniu art. 79 Konstytucji 

oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

wydanym w postępowaniu karnym jest prawomocny wyrok lub postanowienie. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, wyczerpanie drogi prawnej w postępowaniu 

oznacza skorzystanie z przysługujących skarżącemu zwyczajnych środków 
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odwoławczych, zaś wystąpienie ze środkami o charakterze nadzwyczajnym nie 

zawiesza biegu terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej (por. postanowienie TK  

z 1 sierpnia 2000 r. Ts 71/2000 OTK ZU 2000/6B poz. 244). Przepis art. 519 zdanie 

pierwsze k.p.k. stanowi bowiem, że od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego 

kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona kasacja. Nadzwyczajny 

charakter kasacji potwierdza także umieszczenie przepisów ją regulujących  

w rozdziale 58, dziale XI k.p.k. „Nadzwyczajne środki zaskarżenia”. Tym samym bieg 

terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej rozpoczyna się w momencie uzyskania 

przez skarżącego prawomocnego wyroku sądu II instancji, przy czym wniesienie 

skargi kasacyjnej (w postępowaniu cywilnym) albo kasacji (w postępowaniu karnym) 

jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest irrelewantne dla biegu tego terminu” – 

tak TK w postanowieniu z 14 grudnia 2009 r. (Ts 97/2008).  

„Tak więc, o ile w poprzednim stanie prawnym zaskarżone kasacją orzeczenie nie 

spełniało warunku przewidzianego w art. 46 ustawy o TK, o tyle obecnie złożenie 

skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego nie wpływa na prawomocność 

rozstrzygnięcia. Uruchomienie kasacyjnych kompetencji Sądu Najwyższego pozostaje 

poza zakresem konstytucyjnego wymogu wyczerpania drogi prawnej. Po opisanych 

zmianach charakteru postępowania cywilnego termin do wniesienia skargi 

konstytucyjnej biegnie od daty doręczenia skarżącemu prawomocnego orzeczenia sądu 

drugiej instancji, niezależnie od tego, czy w sprawie może jeszcze zostać wniesiona 

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jest to stanowisko wielokrotnie już wyrażane 

przez Trybunał Konstytucyjny (por. postanowienia TK z: 27 lutego 2007 r. Ts 43/2006 

OTK ZU 2007/1B poz. 36; 16 maja 2007 r. Ts 144/2006 OTK ZU 2007/3B poz. 130; 

4 października 2007 r. Ts 47/2007 OTK ZU 2008/2B poz. 67; 27 listopada 2007 r. Ts 

107/2007 OTK ZU 2008/1B poz. 39; 22 lutego 2008 r. Ts 14/2008 OTK ZU 2008/4B 

poz. 174)” – tak TK w postanowieniu z 5 maja 2011 r. (Ts 187/2010).  

„(…) Podstawowe znaczenie ma natomiast odpowiedź na pytanie, jak może zakończyć 

się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym po wydaniu orzeczenia przez 

Sąd Najwyższy? Mogą wystąpić wtedy różne sytuacje:  

1) Jeżeli Sąd Najwyższy nie przyjmie skargi kasacyjnej do rozpoznania; sytuacja 

skarżącego nie ulega żadnej zmianie. Złożenie przez niego skargi konstytucyjnej po 



19 

 

upływie trzymiesięcznego terminu od doręczenia orzeczenia sądu II instancji 

powoduje odmowę nadania biegu skardze, a złożenie skargi w terminie oznacza 

konieczność jej rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.  

2) Jeżeli Sąd Najwyższy przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania, a następnie ją 

oddali, sytuacja będzie analogiczna.  

3) Jeżeli Sąd Najwyższy przyjmie kasację do rozpoznania, a następnie uchyli 

orzeczenie sądu II instancji (lub orzeczenia sądu obu instancji), mamy do czynienia z 

sytuacją, w której orzeczenie wskazane przez skarżącego utraciło walor ostatecznego 

rozstrzygnięcia w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Skarżący wyczerpał wprawdzie drogę prawną, jednak brak ostatecznego 

rozstrzygnięcia powoduje konieczność wydania postanowienia o odmowie nadania 

dalszego biegu skardze konstytucyjnej.  

4) Najbardziej skomplikowana sytuacja powstaje, gdy Sąd Najwyższy na 

podstawie art. 39816 k.p.c. zmieni jedynie częściowo prawomocne orzeczenie sądu II 

instancji. Sposób postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zależy wtedy od 

tego, z którym orzeczeniem skarżący łączy naruszenie swoich praw. Jeżeli zarzuty 

skargi konstytucyjnej związane są z orzeczeniem Sądu Najwyższego, w części w 

której zmieniło ono orzeczenia sądów niższych instancji, termin do złożenia skargi 

konstytucyjnej biegnie od doręczenia skarżącemu orzeczenia Sądu Najwyższego” – 

fragment „Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej. Opinia Dyrektora 

Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków dr hab. Piotra Tulei.3” 

5. Skutki orzeczeń Trybunału 

1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą  

i są ostateczne.   

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 

podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt 

                                              
3 https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/DopuszczalnoscZlozeniaSkargi.pdf 
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normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.   

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej 

aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy 

chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny - dwunastu miesięcy.  

W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi 

w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy 

obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.   

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało 

wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub 

rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, 

uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych  

w przepisach właściwych dla danego postępowania.   

„Skoro uznane za niezgodne z Konstytucją przepisy prawa naruszały ustawę 

zasadniczą już od dnia ich wejścia w życie (ex tunc), przeto nie mogą być legalną 

podstawą orzekania przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy” – tak Sąd Najwyższy  

w wyrok z 4 września 2013 r. (II UK 24/2013). 

6. Postępowanie przed Trybunałem. 

W dniu 16 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym. W dniu 11 sierpnia 2016 r. został wydany wyrok przez Trybunał 

Konstytucyjny (K 39/16). Wyrok ten nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP. 

Zgodnie z tym wyrokiem Trybunał uznał: 

 

Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

(Dz. U. poz. 1157) jest niezgodny z art. 197, art. 195 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz z preambułą Konstytucji. 
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Art. 38 ust. 3-6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 

188, art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. 

Art. 61 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w części obejmującej słowa: "W 

sprawach pytań prawnych, skarg konstytucyjnych i sporów kompetencyjnych 

pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,", jest niezgodny z art. 191 

ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. 

Art. 61 ust. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 188 

Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. 

Art. 68 ust. 5-7 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 188, art. 195 ust. 1 

Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. 

Art. 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 190 ust. 2 

Konstytucji. 

Art. 83 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 rozumiany w ten sposób, że nie podważa 

skuteczności czynności procesowych dokonanych przed wejściem w życie tej ustawy, 

jest zgodny z art. 2 Konstytucji. 

Art. 83 ust. 2 oraz art. 84-87 ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 2, art. 

10, art. 173 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji. 

Art. 89 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 

Konstytucji. 

Art. 90 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji. 

 „(…) 30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 293; dalej: ustawa o TK z 2015 

r.). Ustawa ta - pomijając zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178) - została 

znowelizowana dwukrotnie. Po pierwsze, ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz.U. 

poz. 1928), a po drugie - ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. poz. 2217; dalej: 

ustawa nowelizująca). W wyroku z 9 marca 2016 r. o sygn. K 47/15 (OTK ZU nr 

A/2016, poz. 2), Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją ustawy nowelizującej 
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w całości ze względu na naruszenie trybu legislacyjnego, a ponadto m.in.  

o niezgodności z Konstytucją art. 2 tej ustawy, nakazującego co do zasady stosowanie 

jej przepisów do wszystkich spraw, w których postępowanie zostało wszczęte przed 

dniem wejścia w życie tej ustawy. Stosownie do art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia 

Trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Oba te przymioty 

przysługują im od momentu ich wydania, czyli - w wypadku wyroku - od chwili 

ogłoszenia na sali rozpraw. Wówczas, w razie orzeczenia o niezgodności  

z Konstytucją, następuje obalenie domniemania konstytucyjności zakwestionowanej 

regulacji prawnej, co ma wpływ na praktykę jej dalszego stosowania. Utrata mocy 

obwiązującej przepisów uznanych przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją 

następuje w dniu ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw, co właściwy 

organ jest obowiązany uczynić "niezwłocznie" (art. 190 ust. 2 Konstytucji). Jednak 

przepisy, wobec których zostało obalone domniemanie konstytucyjności, co następuje 

- jak już zostało wskazane - z momentem ogłoszenia wyroku na sali rozpraw, nie 

mogą być dalej stosowane przez Trybunał. Pozostawienie niekonstytucyjnego przepisu 

w systemie prawa i dalsze jego stosowanie byłoby dopuszczalne jedynie w wypadku 

wyraźnego orzeczenia o określeniu innego terminu utraty mocy obowiązującej na 

podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji (zob. wyrok z 9 marca 2016 r. o sygn. K 47/15). 

Z uwagi na obalenie domniemania konstytucyjności ustawy nowelizującej, reguła 

intertemporalna zawarta w art. 2 tej ustawy oraz zasady postępowania określone w jej 

przepisach, nie mogą być już stosowane dla wyznaczenia zasad procedowania przed 

Trybunałem. Skutkiem wyroku Trybunału z 9 marca 2016 r. jest powrót do stanu 

prawnego sprzed nowelizacji. Oznacza to, że do sytuacji prawnych, które trwają w 

chwili ogłoszenia orzeczenia Trybunału, oraz do sytuacji prawnych, które wystąpią  

w przyszłości, ma zastosowanie ustawa o TK z 2015 r. bez uwzględnienia zmian 

wprowadzonych ustawą nowelizującą. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało 

wszczęte wnioskami z 2 sierpnia 2016 r., a więc jest ono prowadzone na podstawie 

przepisów ustawy o TK z 2015 r. w brzmieniu sprzed nowelizacji. Z uwagi na 

obalenie domniemania konstytucyjności ustawy nowelizującej w całości, a także 

poszczególnych jej przepisów, w szczególności art. 2, a także art. 1 pkt 10, art. 1 pkt 

12 lit. a i art. 1 pkt 14, postępowanie przed Trybunałem, w tym zagadnienia dotyczące 

wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń oraz liczby sędziów wymaganej do 

orzekania i większości, w jakiej zapadają wyroki w pełnym składzie, normuje ustawa 
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o TK z 2015 r. w brzmieniu sprzed nowelizacji. (…). Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy 

o TK z 2016 r. wprowadza nakaz orzekania w pełnym składzie w sprawach, w których 

trzech sędziów Trybunału wystąpi o to w terminie 14 dni od otrzymania odpisów 

skarg konstytucyjnych, wniosków lub pytań prawnych. Trybunał Konstytucyjny 

stwierdził, że przepis ten jest niezgodny art. 197 Konstytucji oraz z zasadą sprawności 

i rzetelności działania instytucji publicznych wywodzoną z preambuły Konstytucji.” – 

uzasadnienie wyroku TK z 11 sierpnia 2016 r.  

Powyższa ustawa z 22 lipca 2016 r. utraciła moc z dniem 20 grudnia 2016 r. na 

podstawie art. 3 ustawy z 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę  

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. poz. 2074), za wyjątkiem 

przepisów dotyczących Biura Trybunału, które stracą moc 1 stycznia 2018 r.  

W dniu 30 listopada 2016 r. została uchwalona ustawa o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072). Część przepisów 

weszła w życie 20 grudnia 2016 r. (art. 1-6), 3 stycznia 2017 r. (art. 7-15), 1 stycznia 

2018 r. (art. 16-32).  

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed Trybunałem stosuje 

się odpowiednio przepisy k.p.c.  

Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: 

- podmiot, który złożył skargę konstytucyjną, zwany "skarżącym"; 

- organ, który wydał akt normatywny objęty skargą konstytucyjną, albo Prokuratoria 

Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną 

Skarbu Państwa do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu 

przed Trybunałem; 

- Prokurator Generalny; 

- Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu; 

-  Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu w sprawie skargi 

konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka; 
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Uczestnik postępowania działa przed Trybunałem osobiście, przez umocowanego 

przedstawiciela lub pełnomocnika. 

W zakresie sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej oraz zażalenia na 

postanowienie o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także 

reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed Trybunałem istnieje obowiązek 

zastępstwa skarżącego przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że skarżącym jest 

sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany 

nauk prawnych. 

W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej, skarżący może złożyć do 

sądu rejonowego swego miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie dla siebie 

adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Złożenie wniosku wstrzymuje bieg terminu do 

wniesienia skargi konstytucyjnej. Wznowienie biegu tego terminu następuje 

pierwszego dnia po dniu: 

1)  doręczenia adwokatowi lub radcy prawnemu rozstrzygnięcia właściwego organu o 

wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego; 

2)  uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego; 

3)  doręczenia skarżącemu postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o 

oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. 

Pismami procesowymi są wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne, a także inne 

wnioski i oświadczenia uczestników postępowania, wnoszone do Trybunału w toku 

postępowania poza rozprawą. 

 Skarga konstytucyjna zawiera: 

1)  określenie kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na 

podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o 

wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w 

stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją; 
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2)  wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego, i w jaki sposób - 

zdaniem skarżącego - zostały naruszone; 

3)  uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego 

aktu normatywnego, ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego, z 

powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie; 

4)  przedstawienie stanu faktycznego; 

5)  udokumentowanie daty doręczenia wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia; 

6)  informację, czy od wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia został wniesiony 

nadzwyczajny środek zaskarżenia. 

Do skargi konstytucyjnej dołącza się: 

1)  wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie wydane na podstawie kwestionowanego 

przepisu; 

2)  wyroki, decyzje lub inne rozstrzygnięcia potwierdzające wyczerpanie drogi 

prawnej; 

3)  pełnomocnictwo szczególne. 

Koszty postępowania przed Trybunałem ponosi Skarb Państwa. Wraz z wyrokiem 

uwzględniającym skargę konstytucyjną, Trybunał orzeka, w drodze postanowienia, na 

rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną zwrot kosztów postępowania przed 

Trybunałem od organu, który wydał akt normatywny będący przedmiotem skargi 

konstytucyjnej. W uzasadnionych przypadkach Trybunał może orzec zwrot kosztów 

postępowania przed Trybunałem również wówczas, gdy nie uwzględnił skargi 

konstytucyjnej. 

Trybunał może określić wysokość kosztów reprezentowania wnoszącego skargę 

konstytucyjną przez adwokata lub radcę prawnego w zależności od charakteru sprawy 

i wkładu pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 

Prawo do żądania zwrotu kosztów postępowania wygasa, jeżeli skarżący, najpóźniej 

przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, nie 
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zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. W przypadku 

rozpoznawania skargi konstytucyjnej przez Trybunał na posiedzeniu niejawnym, 

roszczenie o zwrot kosztów postępowania wygasa, jeżeli skarżący, najpóźniej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozpoznaniu sprawy na 

posiedzeniu niejawnym, nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm 

przepisanych. 

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na podstawie wniosku, pytania 

prawnego albo skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu. Do rozpoczęcia 

rozprawy skarżący może wycofać skargę konstytucyjną. W przypadku rozpoznawania 

sprawy na posiedzeniu niejawnym, cofnięcie skargi konstytucyjnej może nastąpić 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, że rozpoznanie sprawy 

nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

Jeżeli ze względu na treść lub formę pisma wniesionego do Trybunału nie można 

stwierdzić, że jest ono pismem procesowym, Prezes Trybunału zwraca nadawcy pismo 

albo wzywa do jego uzupełnienia w określonym terminie pod rygorem zwrócenia 

pisma. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego 

wniesienia. 

Postępowanie przed Trybunałem prowadzi się w formie pisemnej, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej. Pisma procesowe i załączniki wnoszone do Trybunału powinny być 

sporządzone w liczbie pozwalającej na doręczenie ich wszystkim uczestnikom 

postępowania oraz zachowanie dwóch egzemplarzy w aktach sprawy. 

Trybunał na posiedzeniu niejawnym (bądź na rozprawie) wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania   na skutek cofnięcia skargi konstytucyjnej; jeżeli wydanie 

orzeczenia jest niedopuszczalne; jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne; jeżeli akt 

normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed 

wydaniem orzeczenia przez Trybunał - Trybunał nie umarza postępowania z tej 

ostatniej przyczyny, jeżeli wydanie orzeczenia w postępowaniu zainicjowanym skargą 

konstytucyjną jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. 

Skargę konstytucyjną Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego przez siebie 

sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpoznania na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli 
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skarga konstytucyjna spełnia wymagania przewidziane w ustawie oraz nie zachodzą 

okoliczności, że skarga jest oczywiście bezzasadna, Trybunał wydaje postanowienie o 

nadaniu skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Jeżeli skarga konstytucyjna nie spełnia 

wymagań przewidzianych w ustawie, a usunięcie braków jest możliwe, wyznaczony 

sędzia Trybunału wydaje zarządzenie, w którym wzywa do ich usunięcia w terminie 7 

dni od dnia doręczenia zarządzenia. Trybunał w składzie jednego sędziego Trybunału 

wydaje postanowienie o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, 

jeżeli: 

1)  skarga konstytucyjna nie spełnia wymogów określonych w ustawie i usunięcie 

braków nie jest możliwe; 

2)  braki nie zostały usunięte w terminie; 

3)  skarga konstytucyjna są oczywiście bezzasadne. 

Na powyższe postanowienie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Trybunału w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. Trybunał, na posiedzeniu 

niejawnym, postanowieniem pozostawia bez rozpoznania zażalenie wniesione po 

upływie terminu. Po stwierdzeniu, że zażalenie, zostało wniesione w terminie, Prezes 

Trybunału kieruje je do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym przez Trybunał i 

wyznacza termin rozpoznania. Trybunał, uwzględniając zażalenie, wydaje 

postanowienie o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Na postanowienie o 

nieuwzględnieniu zażalenia nie przysługuje zażalenie. 

Prezes Trybunału przekazuje skargi konstytucyjne, co do których nie zachodzą 

przeszkody formalne, do rozpoznania przez właściwy skład orzekający. Prezes 

Trybunału zawiadamia uczestników postępowania o przekazaniu skargi konstytucyjnej 

do rozpoznania przez skład orzekający, doręcza im odpisy skargi oraz poucza o prawie 

złożenia pisemnych stanowisk. Prezes Trybunału może wyznaczyć uczestnikowi 

postępowania termin przedstawienia pisemnego stanowiska. Trybunał może zwracać 

się do innych organów lub podmiotów o zajęcie stanowiska w sprawie, w 

wyznaczonym terminie. 
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Jeżeli w co najmniej dwóch skargach konstytucyjnych jednakowo określono 

przedmiot kontroli, Prezes Trybunału może zarządzić łączne rozpoznanie tych skarg. 

O łącznym rozpoznaniu skarg konstytucyjnych rozstrzyga Prezes Trybunału, 

wyznaczając skład orzekający. Prezes Trybunału może zarządzić łączne rozpoznanie 

również na wniosek składu orzekającego. Łączne rozpoznanie nie może dotyczyć 

spraw zainicjowanych w różnych trybach kontroli. 

Jeżeli orzeczenie może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi 

nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej albo ustawie o prowizorium budżetowym, 

Prezes Trybunału zwraca się do Rady Ministrów o przedstawienie, w terminie 2 

miesięcy, opinii w sprawie. W uzasadnionych przypadkach Prezes Trybunału może 

wyznaczyć inny termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii przez Radę 

Ministrów w terminie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

Trybunał przy orzekaniu jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym w skardze 

konstytucyjnej. Zakres zaskarżenia obejmuje wskazanie kwestionowanego aktu 

normatywnego lub jego części (określenie przedmiotu kontroli) oraz sformułowanie 

zarzutu niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub 

ustawą (wskazanie wzorca kontroli). 

Trybunał w toku postępowania powinien zbadać wszystkie istotne okoliczności w celu 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Uczestnicy postępowania są obowiązani do 

składania Trybunałowi wszelkich wyjaśnień i udzielania informacji dotyczących 

sprawy oraz przedstawiania wniosków dowodowych, potrzebnych do jej 

rozstrzygnięcia. Trybunał nie jest związany wnioskami dowodowymi uczestników 

postępowania i może z urzędu dopuścić dowody, jakie uzna za celowe dla wyjaśnienia 

sprawy. 

Trybunał może zwracać się do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu 

Administracyjnego o przekazanie informacji w sprawie stosowania lub wykładni 

określonego przepisu prawa w orzecznictwie sądowym. Przewodniczący składu 

orzekającego przekazuje informację uczestnikom postępowania. Sądy i inne organy 

władzy publicznej są obowiązane udzielić Trybunałowi pomocy i na jego żądanie 
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przedstawić akta postępowania wiążące się z postępowaniem przed Trybunałem, a 

także udzielić informacji niezbędnych do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.   

 Akta sprawy rozpoznawanej przed Trybunałem są jawne. Nie dotyczy to zawartych w 

aktach sprawy dokumentów niejawnych oraz akt spraw, które są rozpoznawane z 

wyłączeniem jawności. Trybunał nie wydaje akt sprawy innym podmiotom. W 

szczególnie uzasadnionym wypadku Prezes Trybunału, po uzgodnieniu ze składem 

orzekającym, może zezwolić na ich wydanie sądom lub innym organom władzy 

publicznej, zastrzegając obowiązek niezwłocznego ich zwrotu po wykorzystaniu. 

Prezes Trybunału może określić termin, na jaki akta są wydawane. 

Uczestnicy postępowania mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać i otrzymywać 

odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, z wyjątkiem dokumentów zawierających 

informacje niejawne. Przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie i otrzymywanie 

odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt przez podmioty niebędące uczestnikami 

postępowania, jest dopuszczalne po dokonaniu anonimizacji danych osobowych oraz 

innych danych istotnych ze względu na identyfikację podmiotową. 

Wewnętrzny tok postępowania z wnioskami, pytaniami prawnymi i skargami 

konstytucyjnymi określa regulamin Trybunału. 

Skargę konstytucyjną Trybunał rozpoznaje na zasadach i w trybie przewidzianym dla 

rozpoznawania wniosków w sprawie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, 

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami. 

Jeżeli skarżący wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia, Trybunał może zawiesić 

postępowanie do czasu rozpoznania tego środka. 

Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu 

wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli 

wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować 

nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego albo gdy 

przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny. 

Postanowienie tymczasowe doręcza się niezwłocznie skarżącemu oraz właściwemu 

sądowi lub organowi egzekucyjnemu. Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, 
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jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostało ono wydane, jednak nie później niż w 

dniu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej. W przypadku 

orzeczenia przez Trybunał o niezgodności aktu normatywnego lub jego części z 

Konstytucją postanowienie tymczasowe traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie tego orzeczenia. 

Skarżący może zastrzec w skardze konstytucyjnej nieujawnianie jego danych 

osobowych w opublikowanym postanowieniu o odmowie nadania skardze 

konstytucyjnej dalszego biegu.  

Trybunał rozpoznaje skargę konstytucyjną na rozprawie albo posiedzeniu niejawnym. 

Trybunał może rozpoznać skargę konstytucyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli: 

1)  pisemne stanowiska wszystkich uczestników postępowania oraz pozostałe dowody 

zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia lub 

2)  sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we 

wcześniejszych orzeczeniach Trybunału, lub 

3)  z pisemnych stanowisk wszystkich uczestników postępowania bezspornie wynika, 

że akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej 

orzekł ostatecznie o konstytucyjnych wolnościach lub prawach albo obowiązkach 

skarżącego, jest niezgodny z Konstytucją.  

O rozpoznaniu skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga skład 

orzekający. Do rozpoznania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym 

konieczne są stanowiska wszystkich uczestników postępowania. Przewodniczący 

składu orzekającego zawiadamia uczestników postępowania, że rozpoznanie sprawy 

nastąpi na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym w pełnym 

składzie skargi konstytucyjnej jest niedopuszczalne. Trybunał rozstrzyga na 

posiedzeniu niejawnym w innych sprawach, w których ustawa nie wymaga 

rozpoznania na rozprawie. 

Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy oraz zawiadamia o 

nim uczestników postępowania. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po 
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upływie 30 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej 

terminie. Prezes Trybunału może zarządzić skrócenie terminu o połowę, chyba że 

odpowiednio skarżący wyrażą pisemny sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zarządzenia Prezesa Trybunału. Trybunał odracza rozprawę w przypadku braku 

dowodu doręczenia lub stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia o 

rozprawie uczestnikom postępowania. Może także odroczyć rozprawę z innych 

ważnych powodów. Odraczając rozprawę, Trybunał może wyznaczyć nowy termin, o 

którym zawiadamia uczestników postępowania.  

Rozprawy przed Trybunałem są jawne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Przewodniczący składu orzekającego może wyłączyć jawność rozprawy ze względu 

na bezpieczeństwo państwa lub ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" lub "ściśle tajne".  

Obecność na rozprawie skarżącego, jego przedstawiciela lub pełnomocnika jest 

obowiązkowa. W razie niestawiennictwa prawidłowo zawiadomionych skarżącego, 

jego przedstawiciela lub pełnomocnika, Trybunał umarza postępowanie albo odracza 

rozprawę. W razie niestawiennictwa uczestników postępowania, których obecność na 

rozprawie jest obowiązkowa, ich przedstawicieli lub pełnomocników, Trybunał może 

odroczyć rozprawę i wyznaczyć nowy termin rozprawy. Niestawiennictwo 

prawidłowo zawiadomionych innych uczestników postępowania nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy; w takim przypadku sędzia sprawozdawca przedstawia na 

rozprawie stanowisko nieobecnego uczestnika postępowania. 

W dniu rozprawy przed salą rozpraw w siedzibie Trybunału umieszcza się wokandę 

zawierającą informacje o składzie orzekającym, sygnaturze sprawy, godzinie 

rozpoczęcia rozprawy, uczestnikach postępowania oraz zakresie zaskarżenia. W czasie 

wchodzenia składu orzekającego do sali rozpraw i wychodzenia z niej wszyscy obecni 

wstają. Wstaje również każda osoba, gdy podczas rozprawy zwraca się do niej sędzia 

składu orzekającego, a także wtedy gdy osoba ta zwraca się do Trybunału, chyba że 

przewodniczący składu orzekającego zwolni ją z tego obowiązku. 

Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, po czym skarżący, a następnie 

pozostali uczestnicy postępowania przedstawiają swe stanowiska i dowody na ich 
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poparcie oraz odpowiadają na pytania zadawane przez sędziów Trybunału.  

Przewodniczący składu orzekającego udziela głosu każdemu uczestnikowi 

postępowania, a w razie potrzeby również organom lub podmiotom wezwanym do 

udziału w postępowaniu. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą oraz 

wydaje zarządzenia niezbędne do utrzymania powagi, spokoju i porządku na 

rozprawie, a w razie potrzeby stosuje środki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 

2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Zarządzając przerwę w rozprawie, przewodniczący składu orzekającego ogłasza 

termin, w którym będzie ona kontynuowana. W razie postanowienia składu 

orzekającego o odroczeniu rozprawy, przewodniczący składu orzekającego może 

wyznaczyć kolejny jej termin. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, 

gdy Trybunał uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. 

Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem przewodniczącego składu 

orzekającego sporządza protokół. Protokół zawiera: 

1)  datę i miejsce rozprawy; 

2)  imiona i nazwiska sędziów składu orzekającego, protokolanta oraz uczestników 

postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników; 

3)  oznaczenie sprawy ze wzmianką co do jej jawności; 

4)  przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i oświadczenia uczestników 

postępowania, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń 

wydanych na rozprawie oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone. 

Uczestnicy postępowania mogą zgłaszać wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie 

protokołu do czasu ogłoszenia orzeczenia, a protokołu z rozprawy, na której 

orzeczenie zostało ogłoszone - w ciągu 14 dni od dnia rozprawy. Wnioski rozstrzyga 

zarządzeniem przewodniczący składu orzekającego po wysłuchaniu protokolanta. Od 

zarządzenia nie przysługuje odwołanie. Protokół podpisują przewodniczący składu 

orzekającego i protokolant. Wzmiankę o sprostowaniu protokołu podpisuje 

przewodniczący składu orzekającego. Z przebiegu rozprawy może być sporządzony 

stenogram lub zapis za pomocą aparatury utrwalającej dźwięk albo dźwięk i obraz, 
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niezależnie od sporządzenia protokołu. Transkrypcję przebiegu rozprawy, sporządzoną 

na podstawie rejestracji utrwalonej na nośniku elektronicznym lub zapis, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym dołącza się do protokołu. 

Trybunał rozstrzyga sprawę, wydając orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia. 

Trybunał wydaje wyroki w sprawach dotyczących: 

1)  zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; 

2)  zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których 

ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 

3)  zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z 

Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; 

4)  skarg konstytucyjnych; 

5)  zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 

Trybunał wydaje postanowienia w sprawach: 

1)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 

organami państwa; 

2)  rozstrzygania o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego 

wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)  innych, w których ustawa tak stanowi lub niewymagających wydania wyroku. 

Postanowienia kończące postępowanie wydawane są po zamknięciu rozprawy lub na 

posiedzeniu niejawnym. Wymagają one uzasadnienia. Postanowienia niekończące 

postępowania w sprawie mogą być uchylane lub zmieniane wskutek zmiany 

okoliczności. 

Trybunał wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie sędziów składu orzekającego.  

Narada obejmuje dyskusję i głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i 

zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia oraz sporządzenie orzeczenia. Naradą kieruje 
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przewodniczący składu orzekającego. W sprawie o szczególnej zawiłości albo z 

innych ważnych powodów można odroczyć wydanie orzeczenia na okres 

nieprzekraczający 14 dni. 

Orzeczenie zapada większością głosów. Przewodniczący składu orzekającego zbiera 

głosy sędziów Trybunału według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś 

głosuje ostatni. Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z większością 

głosujących, może przed ogłoszeniem orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając 

je w formie pisemnej, co zaznacza się w orzeczeniu. Zdanie odrębne może dotyczyć 

także samego uzasadnienia. Orzeczenie podpisuje cały skład orzekający, nie 

wyłączając sędziego przegłosowanego. 

Orzeczenie może odnosić się do całego aktu normatywnego albo do poszczególnych 

jego przepisów. 

Orzeczenie zawiera: 

1)  wskazanie składu orzekającego i protokolanta; 

2)  sygnaturę akt; 

3)  datę i miejsce oraz tryb wydania orzeczenia; 

4)  wskazanie podmiotu, który zainicjował postępowanie przed Trybunałem oraz 

innych uczestników postępowania; 

5)  określenie aktu normatywnego lub jego części, którego dotyczy orzeczenie; 

6)  przedstawienie zarzutów podmiotu, który zainicjował postępowanie przed 

Trybunałem; 

7)  rozstrzygnięcie Trybunału, w tym wynik głosowania sędziów; 

8)  podpisy sędziów składu orzekającego; 

9)  informację o zgłoszeniu zdania odrębnego. 

Jeżeli Trybunał postanowi, że utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego lub jego 

części ma nastąpić po dniu ogłoszenia orzeczenia stwierdzającego niezgodność z 
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Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, w orzeczeniu określa 

się termin utraty mocy obowiązującej tego aktu. Trybunał jest obowiązany, nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia orzeczenia, sporządzić jego uzasadnienie w 

formie pisemnej. Uzasadnienie podpisują sędziowie Trybunału, którzy głosowali nad 

orzeczeniem. Jeżeli którykolwiek z sędziów Trybunału, nie może podpisać 

uzasadnienia, przewodniczący składu orzekającego zaznacza na orzeczeniu przyczynę 

braku podpisu. Jeżeli uzasadnienia nie może podpisać przewodniczący składu 

orzekającego, przyczynę braku podpisu zaznacza na orzeczeniu najstarszy stażem z 

głosujących sędziów Trybunału. 

Skład orzekający, który wydał orzeczenie, może w każdym czasie, na posiedzeniu 

niejawnym, wydać postanowienie o sprostowaniu w orzeczeniu lub jego uzasadnieniu 

niedokładności, błędów pisarskich lub rachunkowych albo innych oczywistych 

omyłek. Na oryginale orzeczenia, a na żądanie uczestników postępowania - także na 

przesłanych im odpisach, umieszcza się wzmiankę o sprostowaniu, podpisaną przez 

przewodniczącego składu orzekającego. Jeżeli sprostowania nie może dokonać skład 

orzekający wniosek rozpoznaje taki sam skład. 

Na wniosek uczestnika postępowania skład orzekający, który wydał orzeczenie, na 

posiedzeniu niejawnym rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.  

Jeżeli wniosku o wyjaśnienie wątpliwości nie może rozpoznać skład orzekający  

wniosek rozpoznaje taki sam skład.  

W sprawach związanych z przygotowaniem rozprawy lub posiedzenia oraz sprawach 

porządkowych wydawane są zarządzenia. 

Orzeczenie sporządzone w formie pisemnej ogłasza się uczestnikom postępowania. W 

czasie publicznego ogłaszania wyroku wszyscy obecni na sali rozpraw, z wyjątkiem 

składu orzekającego, stoją. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia przewodniczący składu 

orzekającego lub sędzia sprawozdawca podaje zasadnicze motywy orzeczenia oraz 

informuje o złożeniu zdań odrębnych. Sędzia Trybunału, który zgłosił zdanie odrębne, 

przedstawia jego zasadnicze motywy. Orzeczenia ogłoszone w ten sposób doręcza się 

uczestnikom postępowania niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia. Orzeczenia 

ogłasza się w odpowiednim dzienniku urzędowym na zasadach i w trybie określonych 
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w Konstytucji oraz ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579). Ogłoszenie 

orzeczeń zarządza Prezes Trybunału. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o 

statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. poz. 2074):  

Wyroki Trybunału oraz rozstrzygnięcia Trybunału podjęte z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

293) albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, wydane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, podlegają ogłoszeniu w 

odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez sędziego 

pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału, chyba że dotyczą one aktów normatywnych, 

które utraciły moc obowiązującą. 

„Skarżąca, nawiązując do zasady falsa demonstratio non nocet, podnosi, że 

nieprecyzyjne wskazanie wzorców kontroli nie powinno decydować o odmowie 

nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Mając na uwadze dotychczasowe 

orzecznictwo w zakresie stosowania wskazanej wyżej zasady, Trybunał podkreśla, że 

przyczyną odmowy nadania analizowanej skardze dalszego biegu było wskazanie 

niesamodzielnych wzorców kontroli oraz rozszerzenie podstaw skargi konstytucyjnej  

z naruszeniem terminu określonego w art. 46 ust. 1 ustawy o TK. Zasada falsa 

demonstratio non nocet nie służy sanowaniu braków formalnych skargi 

konstytucyjnej, a w szczególności nie może być rozumiana jako instrument 

eliminujący stosowanie zasady skargowości w postępowaniu przed Trybunałem. Ze 

względu na treść art. 66 ustawy o TK, Trybunał nie może bowiem wyjść poza zarzuty 

sformułowane w skardze konstytucyjnej, w tym w szczególności nie może uczynić 

podstawą kontroli przepisów Konstytucji niepowołanych przez skarżącego” - tak TK 

w postanowieniu z 24 stycznia 2013 r. (Ts 349/2011). 

W dniu 30 listopada 2016 r. została również uchwalona ustawa o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. poz. 2074). Ustawa określa sposób nawiązania, 
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zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego,  

prawa i obowiązki sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej 

oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału, prawa i obowiązki 

sędziego Trybunału w stanie spoczynku. 

Trybunał składa się z piętnastu sędziów. Sędziego Trybunału wybiera Sejm. Kadencja 

sędziego trwa 9 lat. Zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa 

Regulamin Sejmu. Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą 

prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału 

składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: 

"Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a 

powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.". 

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

złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego 

Trybunału. Stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu 

ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w 

celu podjęcia obowiązków, a Prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza 

warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. 

Sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko 

Konstytucji. 

„SKARGA KONSTYTUCYJNA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA WEDŁUG 

NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:4 

Komparycja skargi konstytucyjnej 

1. Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej; 

                                              
4 http://trybunal.gov.pl/podstawowe-informacje/skarga-konstytucyjna/ 
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2. Imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną 

należy podać nazwę, osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu 

oraz określenie podstawy reprezentacji; 

3. Adres skarżącego; 

4. Imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego; 

5. Adres kancelarii oraz nr wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych.  

Petitum skargi konstytucyjnej 

1. Dokładne określenie przedmiotu kontroli, tj. wskazanie ustawy lub innego aktu 

normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł 

ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w 

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

Konstytucją;* 

2. Wskazanie wzorca kontroli, tj. wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i 

w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone; 

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej 

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego. 

Wykazanie dochowania terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej 

W skardze konstytucyjnej należy podać datę doręczenia wyroku, decyzji lub innego 

rozstrzygnięcia, wydanego na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego. 

Załączniki do skargi konstytucyjnej 

Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć: 

1. Pełnomocnictwo szczególne do sporządzenia skargi konstytucyjnej; 

2. W przypadku skargi sporządzonej przez pełnomocnika z urzędu należy dołączyć 

kopię postanowienia sądu rejonowego o ustanowieniu takiego pełnomocnika wraz z 

podaniem daty wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem o ustanowienie 
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pełnomocnika oraz decyzji organu samorządu adwokackiego lub radcowskiego 

wyznaczającej konkretnego adwokata lub radcę prawnego pełnomocnikiem z urzędu 

wraz z podaniem daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji o ustanowieniu go 

pełnomocnikiem z urzędu; 

3. W przypadku gdy skargę konstytucyjną we własnej sprawie wnosi sędzia, 

prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany do 

skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do samodzielnego 

wniesienia skargi konstytucyjnej; 

4. W przypadku osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego; 

5. Odpis i cztery kopie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia wydanego na 

podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego. 

Załączniki powinny być opisane i ponumerowane. 

* W przypadku, gdy zakwestionowany akt normatywny utracił moc obowiązującą 

należy wykazać, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie jest 

konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw skarżącego.”5 

Kazusy:  

1. W skardze konstytucyjnej z 23 września 2013 r. skarżący wniósł o zbadanie 

zgodności art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. 6 

Skarga konstytucyjna została wniesiona na tle następującego stanu faktycznego: 

„Skarżący został obwiniony o popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego, o którym 

mowa w § 31 ust. 1 oraz § 1 ust. 3 i § 5 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności 

zawodu, uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. 

(uchwała nr 2/XVIII/98), ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady 

Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. Orzeczeniem z 8 grudnia 2012 r. 

                                              
5 http://trybunal.gov.pl/podstawowe-informacje/skarga-konstytucyjna/ 

6 Źródło: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=3&dokument=14319&sprawa=14712#uzasadnienie_14319;  

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=3&dokument=14319&sprawa=14712#uzasadnienie_14319
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(sygn. akt WSD 33/12) Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury w Warszawie 

utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu 

(sygn. akt SD-14/11) z 14 grudnia 2011 r., w którym uznano skarżącego za winnego 

tego czynu i wymierzono mu karę pieniężną. Skarżący wniósł do Sądu Najwyższego 

sporządzoną i podpisaną osobiście kasację od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej 

instancji, a po wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego w zakresie przymusu 

adwokacko-radcowskiego złożył kasację podpisaną przez swojego obrońcę. 

Postanowieniem z 25 lipca 2013 r. (sygn. akt SDI 16/13) Sąd Najwyższy pozostawił 

kasację bez rozpoznania. Sąd stwierdził, że skarżący nie dopełnił wymogu przymusu 

adwokacko-radcowskiego. Kasacja nie została sporządzona przez obrońcę skarżącego 

– zgodnie z wymogiem przewidzianym w art. 526 § 2 k.p.k. – ale jedynie przez niego 

podpisana. Kasację sporządził adwokat, którego dotyczyła sprawa. Fakt ten 

potwierdził również skarżący.  

W skardze konstytucyjnej stwierdzono, że art. 526 § 2 k.p.k. narusza prawo 

skarżącego do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Pozbawienie adwokata możliwości 

sporządzania osobiście kasacji w sprawie karnej przeciwko niemu pozbawia go 

możliwości realnej i skutecznej ochrony prawnej. Narusza wskazany wzorzec zarówno 

w aspekcie formalnym – przez wyłączenie drogi sądowej, jak i w aspekcie 

materialnym – uniemożliwiając skuteczną ochronę praw skarżącego przed sądem. 

Skarżący wskazywał również na niezgodność kwestionowanego przepisu k.p.k.  

z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji). 

Przyznanie danej osobie statusu adwokata, potwierdzonego wpisem na listę 

adwokatów, oznacza spełnienie przez tę osobę wszelkich warunków niezbędnych do 

profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej. Adwokat jest uprawniony do 

sporządzania i podpisywania wszelkich pism, w tym także pism w sprawach, których 

jest stroną.”7 

Wyrokiem z 21 czerwca 2016 r. SK 2/15 Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu  

w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

                                              
7 wyrok TK z 21 czerwca 2016 r. SK 2/15. 
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Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), na posiedzeniu niejawnym w dniu  

21 czerwca 2016 r., skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności: art. 526 § 2 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze 

zm.) z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzekł: Art. 526 § 2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 

555, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania 

kasacji we własnej sprawie przez adwokata bądź radcę prawnego, jest niezgodny z art. 

45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 134 pkt 

3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.  

„Wynikający z art. 45 ust. 1 Konstytucji obowiązek ukształtowania sprawiedliwej 

procedury sądowej wyklucza m.in. dopuszczalność wprowadzania procedur zbyt 

formalistycznych. Dokonana przez Trybunał ocena prawna wymagania 

formułowanego na podstawie art. 526 § 2 k.p.k. prowadzi do wniosku, że formalne 

ograniczenie praw adwokatów bądź radców prawnych w zakresie wnoszenia kasacji 

we własnej sprawie jest przejawem nadmiernego formalizmu proceduralnego. Stanowi 

przez to nieproporcjonalne ograniczenie prawa do sprawiedliwej procedury sądowej 

(art. 45 ust. 1 Konstytucji). Trybunał stwierdził, że obowiązek ustanowienia innego 

profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia i podpisania kasacji wnoszonej we 

własnej sprawie przez adwokata bądź radcę prawnego można uznać za przydatny  

z punktu widzenia celu przymusu adwokackiego, jakim jest zapewnienie formalnej  

i merytorycznej poprawności kasacji. Nie jest jednak niezbędny dla realizacji tego 

celu. Oprócz tego w nadmierny sposób ogranicza prawo do wystąpienia z kasacją  

w imieniu adwokata bądź radcy prawnego. (…) Umorzenie postępowania w badanej 

sprawie dotyczy art. 2 Konstytucji, powołanego w skardze konstytucyjnej jako 

wzorzec kontroli art. 526 § 2 k.p.k. Takie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego 

wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, zarówno w petitum skargi, jak i w jej 

uzasadnieniu, art. 2 Konstytucji powołano jako odrębny – względem art. 45 ust. 1 

Konstytucji – wzorzec kontroli. W orzecznictwie Trybunału nie budzi wątpliwości, że 

powoływanie art. 2 Konstytucji jako wzorca kontroli w skardze konstytucyjnej ma 

zawsze charakter wyjątkowy. Może nastąpić jeżeli skarżący wywiedzie z tego 
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przepisu wolności lub prawa, które nie zostały wyraźnie wysłowione w treści innych 

przepisów konstytucyjnych. Może mieć również miejsce, jeżeli skarżący odwoła się 

do jednej z zasad wyrażonych w art. 2 Konstytucji dla uzupełnienia i wzmocnienia 

argumentacji dotyczącej naruszenia wolności i praw statuowanych w innym przepisie 

konstytucyjnym. Wówczas art. 2 Konstytucji będzie pełnić funkcję pomocniczego 

wzorca kontroli, występującego w powiązaniu z innym przepisem konstytucyjnym 

(zob. np. wyrok z 25 marca 2014 r., sygn. SK 25/13, OTK ZU nr 3/A/2014, poz. 33, 

cz. III, pkt 2.2). W badanej sprawie nie zachodzi żadna z dwóch wymienionych 

sytuacji. Skarżący powołuje art. 2 Konstytucji jako osobny wzorzec kontroli 

kwestionowanego przepisu k.p.k. Nie formułuje jednak żadnych argumentów 

wskazujących na sugerowaną niezgodność art. 526 § 2 k.p.k. z tym wzorcem kontroli. 

Stwierdza jedynie, że „ograniczenie możliwości podpisywania przez adwokata kasacji 

we własnej sprawie jest niezgodne z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez 

nie prawa”. Nie rozwija jednak tego wątku, co czyni niemożliwym zbadanie zarzutu 

niezgodności art. 526 § 2 k.p.k. z art. 2 Konstytucji. Niezależnie od powyższego 

istnieje również druga podstawa umorzenia postępowania w zakresie kontroli 

konstytucyjności art. 526 § 2 k.p.k. z art. 2 Konstytucji. Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, jeśli Trybunał stwierdził 

niekonstytucyjność kwestionowanej regulacji chociażby z jednym ze wskazanych 

wzorców kontroli, postępowanie w zakresie badania zgodności tej regulacji  

z pozostałymi wzorcami kontroli może zostać umorzone ze względu na zbędność 

wyrokowania (zob. m.in. wyrok TK z 18 września 2014 r., sygn. K 44/12, OTK ZU nr 

8/A/2014, poz. 92, cz. III, pkt 18). Trybunał postanowił więc umorzyć badanie 

zgodności kwestionowanego przepisu k.p.k. z art. 2 Konstytucji, uznając rozstrzyganie 

tej kwestii za zbędne w kontekście uprzedniego stwierdzenia niezgodności 

kwestionowanego art. 526 § 2 k.p.k. z art. 45 ust. 1 Konstytucji.”8 

2. W skardze konstytucyjnej wniesionej 23 kwietnia 2013 r. skarżący wniósł  

o stwierdzenie niezgodności: 1) art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) 

w zakresie, w jakim wyłącza możliwość żądania zwrotu kosztów procesu przez 

                                              
8 Ibidem.  
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stronę wygrywającą w sytuacji, w której sąd, uznając, że zachodzi szczególnie 

uzasadniony wypadek, odstępuje od obciążenia kosztami procesu, bądź  

w całości, bądź w części strony przegrywającej sprawę, jednocześnie nie 

zwraca stronie wygrywającej kosztów od Skarbu Państwa, z art. 2, art. 32 oraz 

art. 45 Konstytucji, 2) art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.; 

dalej: u.k.s.c.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty  

od każdej apelacji, która została w całości uwzględniona z uwagi na naruszenie 

przepisów przez sąd pierwszej instancji, a strona przegrywająca nie została 

obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, z art. 45 ust. 1 w związku  

z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji.9 

Skarga konstytucyjna została wniesiona na tle następującego stanu faktycznego: 

„Skarżący został wezwany postanowieniem sądu do udziału jako pozwany w sprawie 

o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za wypadek 

komunikacyjny. Sąd Rejonowy w Przemyślu wyrokiem z 7 maja 2012 r. (sygn. akt I C 

380/10) zasądził solidarnie od pozwanych, w tym skarżącego, na rzecz powoda 21 000 

zł wraz z odsetkami. W wyniku rozpoznania apelacji pozwanych oraz interwenienta 

ubocznego, Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z 8 listopada 2012 r. (sygn. akt I 

Ca 261/12) zmienił zaskarżony wyrok w całości i oddalił powództwo, a także orzekł  

o kosztach, odstępując od obciążania powoda kosztami procesu na rzecz pozwanych 

oraz od obciążania powoda kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz pozwanych. 

Zdaniem sądu, rozstrzygnięcie co do kosztów znajduje uzasadnienie w treści art. 102 

k.p.c. Sąd nie obciążył powoda kosztami procesu poniesionymi przez pozwanych, 

biorąc pod uwagę jego sytuację osobistą i majątkową, doznany przez niego trwały 

30% uszczerbek na zdrowiu, charakter żądania, a przede wszystkim to, że powództwo 

zostało oddalone na podstawie skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia. Sąd 

Okręgowy w Przemyślu postanowieniem z 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt I Ca 261/12) 

odrzucił zażalenie pozwanych w części dotyczącej odstąpienia od obciążania powoda 

                                              
9 http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=3&dokument=14144&sprawa=14232 
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kosztami procesu i oddalił w części dotyczącej odstąpienia od obciążania powoda 

kosztami postępowania apelacyjnego.”10 

Wyrokiem z 17 maja 2016 r. w sprawie SK 37/14 Trybunał Konstytucyjny po 

rozpoznaniu w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), na posiedzeniu niejawnym skargi 

konstytucyjnej, orzekł: Art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) w zakresie,  

w jakim nie nakłada na Skarb Państwa obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie 

wygrywającej niezasądzonych od strony przegrywającej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 

134 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

„(…) Nie ulega bowiem wątpliwości, że skarżący, wbrew wymogom stawianym 

skardze konstytucyjnej, nie wykazał, jakie wynikające z art. 2 Konstytucji wolności 

lub prawa i w jaki sposób zostały przez zaskarżony przepis naruszone. Uzasadnienie 

zarzutu naruszenia art. 2 Konstytucji ograniczył wyłącznie do konstatacji, że 

zakwestionowane uregulowanie dotyczące kosztów procesu „jest związane ściśle z 

elementarną gwarancją demokratycznego państwa prawnego”. Nie sposób więc uznać, 

że skarżący sformułował zarzut naruszenia przez kwestionowany art. 102 k.p.c. prawa 

lub wolności konstytucyjnej wywiedzionej z art. 2 Konstytucji ani tym bardziej, że 

zarzut ten został uzasadniony z powołaniem dowodów na jego poparcie. Podobnie, 

wbrew wymogom formalnym, skarżący nie sformułował de facto ani nie uzasadnił 

zarzutu naruszenia przez art. 102 k.p.c. art. 32 Konstytucji. Wskazał bowiem jedynie 

lakonicznie, że w konsekwencji zastosowania przez sąd zaskarżonego przepisu doszło 

do naruszenia jego prawa do równego traktowania przez władze publiczne, a sama 

kwestionowana regulacja wiąże się ściśle z dostępem do sądu i równością wobec 

prawa. W tym stanie rzeczy Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć 

postępowanie w zakresie oceny zgodności art. 102 k.p.c. z art. 2 i art. 32 Konstytucji, 

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK z 1997 r. w związku z art. 134 pkt 3 

                                              
10 Wyrok TK z 17 maja 2016 r. Sygn. akt SK 37/14 . 
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ustawy o TK, ze względu na niedopuszczalność merytorycznego rozpoznania 

zarzutów (wydania wyroku). Trybunał Konstytucyjny zauważył również, że skarżący 

jako wzorzec kontroli powołuje w całości art. 45 Konstytucji, podczas gdy zarówno  

w petitum skargi oraz jej uzasadnieniu formułuje i uzasadnia wyłącznie zarzut 

naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu – prawa do odpowiednio ukształtowanej 

procedury sądowej zgodnej z wymogami sprawiedliwości i jawności. Jest zatem 

oczywiste, że odpowiednim i prawidłowym wzorcem kontroli z punktu widzenia 

sformułowania zarzutu niekonstytucyjności pozostaje wyłącznie ust. 1 art. 45 

Konstytucji. W konsekwencji, w myśl reguły falsa demonstratio non nocet, Trybunał 

Konstytucyjny przyjął za rzeczywisty i właściwy wzorzec kontroli jedynie art. 45 ust. 

1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny przyjął zatem ostatecznie, że w niniejszej 

sprawie merytorycznej ocenie podlega zgodność art. 102 k.p.c. w zakresie, w jakim 

nie nakłada na Skarb Państwa obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie 

wygrywającej niezasądzonych od strony przegrywającej, z art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

(…) Trybunał Konstytucyjny uznaje za konieczne podkreślić, jak wskazano wyżej, że 

konstytucyjny standard prawa do sądu – art. 45 ust. 1 Konstytucji – nie wymaga 

nieodpłatności postępowania sądowego, realizowanej w drodze przejęcia przez Skarb 

Państwa całego ekonomicznego ciężaru dochodzenia przez strony swych praw przed 

sądem. Ustawodawca może zatem, respektując zasadę odpowiedzialności za wynik 

procesu, uznawaną w orzecznictwie TK za podstawową w odniesieniu do kosztów 

procesu, określać wzajemne zasady rozliczeń między stronami z tytułu kosztów 

procesu, kierując się określonymi względami aksjologicznymi i funkcjonalnymi. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że nie ma więc z perspektywy konstytucyjnego 

prawa do sądu bezpośredniej zależności między zwolnieniem przez sąd strony 

przegrywającej z obowiązku zwrotu kosztów procesu a obowiązkiem zwrotu tych 

kosztów przez Skarb Państwa. Rozwiązanie takie mogłoby być uzasadnione tylko  

i wyłączne w sytuacji przyjęcia swoistej nieodpłatności postępowania sądowego 

powiązanej z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, a mianowicie, jeśli strona 

wygrywająca zawsze musiałaby uzyskać zwrot kosztów procesu, jak nie od strony 

przegrywającej, to od Skarbu Państwa, nawet wbrew zasadzie słuszności. Nie należy 

jednak tracić z pola widzenia, że prawo do sądu z natury rzeczy także w odniesieniu 
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do regulacji dotyczących rozkładu kosztów procesu musi uwzględniać ryzyko 

związane z wdaniem się w spór przed sądem.”11 

3. W skardze konstytucyjnej z 27 lutego 2013 r. skarżący wniósł o stwierdzenie 

niezgodności art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U.43.296, ze zm.; dalej: kpc) w zakresie, w jakim do 

podlegających zwróceniu od strony przegrywającej sprawę kosztów celowego 

dochodzenia praw i celowej obrony przepis ten nie zalicza kwoty podatku od 

towarów i usług doliczonej do ustalonego według norm przepisanych 

wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru strony ponoszącej ciężar tego podatku, 

z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Ponadto skarżący wniósł o  stwierdzenie, że § 2 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat 

za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.163.1348, ze zm.; 

dalej: roa) w zakresie, w jakim przepis ten wyklucza możliwość zasądzenia od 

strony przegrywającej sprawę zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru 

powiększonego o kwotę podatku od towarów i usług, jest niezgodny z art. 45 

ust. 1 Konstytucji.12 

Skarga konstytucyjna została złożona na tle następującego stanu faktycznego:  

„Dnia 24 kwietnia 2012 r. skarżący wniósł do Sądu Rejonowego dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę z tytułu 

zaniżonego odszkodowania za szkodę w pojeździe. Żądanie pozwu obejmowało 

również zwrot kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Do kosztów tych 

skarżący zaliczył: opłatę od pozwu, koszt sporządzenia prywatnej opinii biegłego 

rzeczoznawcy, opłatę skarbową od pełnomocnictwa, zwrot wynagrodzenia 

pełnomocnika według norm przepisanych (600 zł netto), a także kwotę podatku od 

towarów i usług (23% VAT) od takiego wynagrodzenia. Pozwany, już po wytoczeniu 

powództwa, wypłacił skarżącemu żądane kwoty w zakresie roszczenia głównego, 

odsetek i kosztów opinii biegłego. Skarżący cofnął powództwo, podtrzymując żądanie 

                                              
11 Ibidem.  

12 http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=3&dokument=13961&sprawa=12372 
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zwrotu kosztów procesu. Sąd rejonowy, postanowieniem z 2 lipca 2012 r. (w sprawie 

III C 466/12), umorzył postępowanie, zasądzając na rzecz skarżącego kwotę 758 zł 

tytułem zwrotu kosztów procesu. Na zasądzoną sumę składały się kwoty: 141 zł opłaty 

uiszczonej od pozwu, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa oraz 600 zł wynagrodzenia 

pełnomocnika. w uzasadnieniu wskazano, że sąd zasądził na rzecz powoda – jako 

strony wygrywającej – należne koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, 

ale bez zwiększenia ich o stawkę podatku VAT. Dokonując interpretacji § 2 ust. 3 roa, 

sąd uznał, że takie podwyższenie opłaty adwokackiej następuje wyłącznie przy 

zastępstwie prawnym udzielonym stronie z urzędu. Na powyższe rozstrzygnięcie 

skarżący wniósł zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, żądając uwzględnienia w 

ramach kosztów procesu, podlegających zwrotowi od strony przegrywającej sprawę, 

kwoty 138 zł z tytułu podatku VAT od wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. w 

zażaleniu skarżący zarzucił naruszenie przez sąd art. 98 § 1 kpc i § 2 ust. 3 roa. Sąd 

okręgowy, postanowieniem z 9 listopada 2012 r. (w sprawie III Cz 1756/12), oddalił 

zażalenie. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę na istotne różnice między zastępstwem 

prawnym udzielonym z urzędu a zastępstwem prawnym z wyboru. Ustanowienie 

zastępstwa adwokackiego z urzędu następuje orzeczeniem sądu w ramach stosunku 

publicznoprawnego. z kolei adwokata działającego z wyboru łączy ze stroną umowa 

określająca to wynagrodzenie w granicach szerokiej autonomii stron. Zdaniem sądu, 

nie może on ingerować w sferę uprawnień równorzędnych podmiotów do określenia w 

drodze umowy ich wzajemnych zobowiązań. Sąd stwierdził, że w § 2 ust. 3 roa 

prawodawca zdecydował, że podatek VAT ma wpływ na wysokość przyznanego 

wynagrodzenia wyłącznie w przypadku pomocy prawnej udzielanej z urzędu. w tym 

zakresie podatek VAT nie wchodzi w skład wynagrodzenia adwokata z wyboru, o 

którym mowa w art. 98 § 3 kpc. Nie stanowi też wydatku, ponieważ jest świadczeniem 

publicznoprawnym. Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi jest prawomocne i nie 

przysługują od niego środki odwoławcze.”13 

Wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie SK 67/13 Trybunał Konstytucyjny po 

rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym 6 kwietnia 2016 r., skargi konstytucyjnej:  

Art. 98 § 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. 

                                              
13 Wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r. Sygn. akt SK 67/13. 
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Dz.U.2014.101, ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu (j.t. Dz.U.2013.461, ze zm.) w zakresie, w jakim do niezbędnych kosztów 

procesu podlegających zwrotowi od strony przegrywającej sprawę nie zalicza kwoty 

podatku od towarów i usług doliczonej do ustalonego według norm przepisanych 

wynagrodzenia adwokata z wyboru, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.102.643, ze zm.) w związku z 

art. 134 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym  

(j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

„Uzasadniając zarzut naruszenia art. 45 ust. 1 Konstytucji, skarżący wskazał, że w 

kontekście niniejszej sprawy istotne znaczenie ma prawo dostępu do sądu oraz prawo 

do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości. Powołany wzorzec konstytucyjny ma zapewnić obywatelowi dostęp 

do sądu także w tym znaczeniu, że korzystanie przez obywatela z wymiaru 

sprawiedliwości musi być dla niego ekonomicznie opłacalne. Odwołując się do 

ustalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, skarżący podniósł, że 

ograniczenie dostępu do sądu przez istnienie barier ekonomicznych może przejawiać 

się w nadmiernie wysokim ryzyku ekonomicznym, wywołanym zarówno zasadami, 

wedle których kształtuje się ostatecznie obowiązek ponoszenia kosztów postępowania, 

jak i samym wygórowanym poziomem kosztów. Istotne jest zatem takie 

ukształtowanie przepisów o ponoszeniu przez strony kosztów procesu, aby nie stały 

się one barierą korzystania z wymiaru sprawiedliwości. (…) Trybunał Konstytucyjny 

przyjął, że przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest art. 98 § 3 kpc w związku z 

§ 2 ust. 3 roa w zakresie, w jakim do niezbędnych kosztów procesu podlegających 

zwrotowi od strony przegrywającej sprawę nie zalicza kwoty podatku od towarów  

i usług doliczonej do ustalonego według norm przepisanych wynagrodzenia adwokata  

z wyboru. (…) Trybunał Konstytucyjny nie podzielił stanowiska skarżącego, że brak 

zaliczenia podatku VAT do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej 

przez adwokata z wyboru narusza prawo strony do sprawiedliwej procedury. Art. 45 

ust. 1 Konstytucji nie gwarantuje bowiem zwrotu wszelkich kosztów, które strona 
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poniosła w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw. z powołanego 

przepisu nie można w szczególności wyprowadzić obowiązku sądu orzeczenia  

o zwrocie kosztów postępowania w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy 

stroną wygrywającą proces a jej pełnomocnikiem (por. postanowienia TK z 16 lutego 

2004 r., Ts 175/03, Ts 176/03, Ts 177/03, Ts 181/03). Orzekając o kosztach 

postępowania, sąd nie jest związany treścią umowy adwokata z klientem, w której 

strony mogą dowolnie kształtować warunki umowy i wysokość wynagrodzenia 

pełnomocnika. Ustalając wysokość opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa 

prawnego, sąd uwzględnia stopień zawiłości sprawy, nakład pracy adwokata oraz 

wkład jego pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, w 

granicach stawek maksymalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie opłat 

adwokackich. Limitowanie stawek jest uzasadnione potrzebą przewidzenia 

finansowych skutków związanych z procesem, jak również ochrony przed ustalaniem 

przez stronę zbyt wygórowanego wynagrodzenia adwokackiego kosztem 

przegrywającego przeciwnika. Skarżący powinien mieć również na względzie, że 

nawet w przypadku uwzględnienia stanowiska strony w postępowaniu cywilnym, 

zasada odpowiedzialności za wynik postępowania, może doznawać pewnych 

modyfikacji ze względu na zasady słuszności, zawinienia czy wzajemnej kompensaty 

kosztów procesu. To znaczy, że strona wygrywająca proces nie zawsze otrzyma pełny 

zwrot poniesionych przez nią kosztów wynagrodzenia adwokata z wyboru w 

wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami umowy.”14 

4. Skarżący skargą konstytucyjną z 11 czerwca 2013 r. wniósł o zbadanie 

zgodności art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora  

i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w związku z art. 3941 § 2 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 

ust. 1 w związku z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.15 

                                              
14 Ibidem.  

15 http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2028/14#uzasadnienie_12868 
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Skarga konstytucyjna została złożona na tle następującego stanu faktycznego:  

„W dniu 4 stycznia 2013 r. skarżący złożył skargę w trybie ustawy o skardze na 

przewlekłość postępowania, domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania 

sądowego w sprawie z powództwa M.M. przeciwko skarżącemu i L.H., toczącego się 

przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, oraz zasądzenia od Skarbu Państwa – Sądu 

Okręgowego w Poznaniu kwoty 5000 zł z tytułu przewlekłości postępowania. 

Postanowieniem z 13 lutego 2013 r., sygn. akt I AS 6/13, Sąd Apelacyjny w Poznaniu 

oddalił skargę, uznając, że w sprawie nie doszło do przewlekłości postępowania. 27 

lutego 2013 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się 

jego zmiany i uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania. Postanowieniem z 

7 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu odrzucił zażalenie, przyjmując, że na 

postanowienie w przedmiocie przewlekłości postępowania cywilnego zażalenie nie 

przysługuje.”16 

Wyrokiem z 22 października 2015 r. w sprawie SK 28/14 Trybunał Konstytucyjny, po 

rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na 

rozprawie w dniu 22 października 2015 r., połączonych skarg konstytucyjnych orzekł, 

iż art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony 

do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub 

nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 

zwłoki w związku z art. 394 1 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji. 

„W ocenie skarżącego bardzo ogólne i ramowe uregulowanie przez ustawodawcę 

procedury przed sądem, zainicjowanej skargą na naruszenie prawa strony do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, uzasadnia 

wniosek, że dopuszczalność złożenia środka odwoławczego należy wywieść wprost  

z Konstytucji. Uprawnienie do złożenia środka zaskarżenia w niniejszej sprawie 

wynika z art. 78 Konstytucji, który jest dopełnieniem ogólnego prawa jednostki do 

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, 

                                              
16 Wyrok TK z 22 października 2015 r. SK 28/14.  
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wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Podkreślenia wymaga również wynikająca  

z art. 176 ust. 1 Konstytucji zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego. 

Zdaniem skarżącego, brak unormowania w ustawie o skardze na przewlekłość 

postępowania kwestii zaskarżalności orzeczeń w przedmiocie przewlekłości 

postępowania nie oznacza, że możliwość ta została wyłączona, ponieważ milczenie 

ustawodawcy nie powinno być uznawane za przesądzające o zamknięciu drogi 

sądowej. Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w kwestii przewlekłości 

postępowania należy wywieść z art. 394 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. Skarżący zajął 

stanowisko, że sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania działa jako sąd 

pierwszej instancji, a zatem wydawane przez ten sąd orzeczenia podlegają kontroli 

instancyjnej. Jednocześnie nie jest to postępowanie drugoinstancyjne ani sui generis  

o charakterze nadzorczym. Istotną rolę odgrywa w tym wypadku przedmiot 

postępowania oraz autonomiczny i samodzielny charakter orzeczeń. Nie ma znaczenia 

dla oceny charakteru postępowania okoliczność, że stosuje się w nim odpowiednio 

przepisy o postępowaniu zażaleniowym, ponieważ o charakterze orzeczenia decyduje 

jego przedmiot, a nie procedura, na podstawie której ono zapada. W ocenie skarżącego 

z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji wynika, że Konstytucja nie przewiduje żadnych 

odstępstw od zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego. Jednocześnie 

postępowanie w przedmiocie przewlekłości postępowania jest postępowaniem 

sądowym w rozumieniu art. 176 ust. 1 Konstytucji. Skarżący kwestionuje twierdzenie, 

że art. 176 ust. 1 Konstytucji nie ma zastosowania do postępowań wpadkowych. 

Odwołując się do wyroku Trybunału z 18 kwietnia 2005 r., sygn. SK 6/05 (OTK ZU 

nr 4/A/2005, poz. 36), zwrócił uwagę, że orzeczenie to dotyczyło możliwości 

wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o wstępnym ustaleniu wynagrodzenia 

syndyka. Trybunał zwrócił uwagę, że wpadkowe rozstrzygnięcie o wstępnym 

określeniu wynagrodzenia syndyka, mimo że samo w sobie nie jest zaskarżalne, 

będzie podlegać kontroli sądowej w ramach ostatecznego określenia wynagrodzenia 

syndyka. Tymczasem postanowienie wydane w przedmiocie skargi na przewlekłość 

postępowania nie podlega zaskarżeniu i nie istnieje jakikolwiek inny mechanizm, 

który chroniłby stronę przed dowolnością czy arbitralnością sądów. 

(…) Trybunał uznał, że sąd w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość 

postępowania działa jako organ ochrony prawnej, który kontroluje sprawność 
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procedowania przez organ prowadzący postępowanie główne oraz podejmuje działania 

w celu nadania sprawie właściwego biegu z punktu widzenia szybkości procedowania. 

Jednocześnie, mając na uwadze podstawowy przedmiot i cel postępowania  

w przedmiocie przewlekłości postępowania, orzekanie o skardze na przewlekłość 

postępowania nie stanowi rozpatrywania odrębnej sprawy w rozumieniu Konstytucji, 

ponieważ nie dochodzi do bezpośredniego merytorycznego orzekania o prawach  

i wolnościach jednostki. (…) Trybunał uznał, że w postępowaniu ze skargi na 

przewlekłość postępowania sąd działa jako organ ochrony prawnej, rozpatrywanie 

skargi zaś nie jest rozpatrywaniem sprawy w rozumieniu Konstytucji. W konsekwencji 

art. 176 ust. 1 Konstytucji stanowi niewłaściwy wzorzec kontroli konstytucyjności 

zaskarżonych przepisów. (…) Dopuszczenie możliwości zaskarżenia postanowienia  

o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania prowadziłoby w sposób konieczny 

do wydłużenia tego postępowania, a w konsekwencji także postępowania co do istoty 

sprawy. Skoro ustawa o skardze na przewlekłość postępowania ma służyć 

zapewnieniu sprawności i szybkości postępowań sądowych, a zatem zapewniać 

realizację konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy przez sąd bez 

nieuzasadnionej zwłoki, to nie może kreować mechanizmu zmniejszającego jej własną 

skuteczność (por. wyrok TK z 14 października 2010 r., sygn. K 17/07).  

W konsekwencji rezygnacja przez ustawodawcę ze środków zaskarżenia od orzeczeń 

w przedmiocie przewlekłości postępowania nie godzi w prawa i interesy stron 

postępowania głównego, ale służy realizacji przysługującego im prawa do rozpoznania 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Dodatkowo Trybunał zwrócił uwagę, że 

orzeczenia w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania wydaje zawsze sąd, 

czyli niezależny i niezawisły organ, także wówczas, gdy skarga dotyczy działania lub 

bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie 

przygotowawcze lub komornika. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest co do 

zasady sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie (por. art. 4 

u.s.p.p.), a zatem sąd będący wyżej w hierarchii, skarga zaś rozpoznawana jest  

w składzie trzech sędziów zawodowych (por. art. 8 ust. 1 u.s.p.p.). Rozwiązania te 

stanowią gwarancję właściwej merytorycznej oceny przez sąd orzekający skargi na 

przewlekłość postępowania. Wobec powyższego Trybunał uznał, że brak możliwości 

zaskarżenia postanowienia o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania jest 

racjonalnym ograniczeniem prawa do sądu i prawa do zaskarżalności orzeczeń 
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wydanych w pierwszej instancji oraz służy zapewnieniu realizacji konstytucyjnego 

prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”17 

Adw. Katarzyna Tryniszewska  

 

 

 

                                              
17 Ibidem.  


