
Test z ustawy z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2072 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Stan prawny na 22.4.2019 r.  

 
1. Siedzibą Trybunału jest: 

a) Kraków, 
b) Gdańsk, 
c) m.st. Warszawa. 

c Art. 2 

  
2. W skład Trybunału wchodzi: 

a) 13 sędziów, 
b) 15 sędziów, 
c) 17 sędziów. 

b Art. 3 

  
3. Organami Trybunału są: 

a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i Prezes Trybunału, 
b) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, Kolegium Sędziów 
Trybunału i Prezes Trybunału. 
c) wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. 

a Art. 5 

  
4. Zgromadzenie Ogólne tworzą: 

a) urzędujący sędziowie Trybunału oraz sędziowie Trybunału w stanie 
spoczynku, 
b) urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 osoby powołane przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

b 
Art. 6 
ust. 1 

  
5. Wyrażanie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz 

pozbawienie wolności sędziego Trybunału, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, stwierdzanie wygaśnięcia 
mandatu sędziego Trybunału, na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach, uchwalanie statutu Kancelarii Trybunału 
oraz statutu Biura Służby Prawnej Trybunału oraz uchwalanie 
Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego należy do 
kompetencji: 
a) Zgromadzenia Ogólnego, 
b) Prezesa Trybunału, 
c) Ministra Sprawiedliwości. 

a 

Art. 6 
ust. 2 

pkt 3, 4, 
8 i 10 

 Uchwalanie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego należy do 
kompetencji:  
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
b) Ministra Sprawiedliwości,  

c) Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

c 

Art. 6 
ust. 2 
pkt 7 

 

  
6. Zgromadzenie Ogólne obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia a Art. 7 



Zgromadzenia Ogólnego, z wyjątkiem posiedzeń, o których mowa 
w art. 11 ustawy (przedstawienie Prezydentowi RP kandydatów na 
stanowisko Prezesa Trybunału), zwołuje: 
a) Prezes Trybunału, 
b) Minister Sprawiedliwości, 
c) Zgromadzenie Ogólne. 

ust. 1 i 2 

  
7. O terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Prezes 

Trybunału zawiadamia sędziów Trybunału najpóźniej: 
a) 3 dni przed dniem posiedzenia 
b) 7 dni przed dniem posiedzenia, 
c) 14 dni przed dniem posiedzenia. 

b 
Art. 7 
ust. 3 

  
8. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Zgromadzenie Ogólne podejmuje 

uchwały: 
a) zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby sędziów Trybunału, 
b) bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby sędziów Trybunału, 
c) bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby sędziów Trybunału. 

c 
Art. 8 
ust. 1 

  
9. Prezesa Trybunału powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) Minister Sprawiedliwości, 
c) Sejm. 

a 
Art. 10 
ust. 1 

 

10. Kadencja Prezesa Trybunału trwa: 
a) 4 lata, 
b) 5 lat, 
c) 6 lat. 

c 
Art. 10 
ust. 2 

 

11. Ponowne powołanie na stanowisko Prezesa Trybunału jest 
a) dopuszczalne, bez ograniczeń, 
b) dopuszczalne, jednokrotnie, 
c) niedopuszczalne. 

c 
Art. 10 
ust. 4 

 

12. Zgromadzenie Ogólne przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału w terminie: 
a) miesiąca od dnia, w którym powstał wakat, 
b) 2 miesięcy od dnia, w którym powstał wakat, 
c) 3 miesięcy od dnia, w którym powstał wakat. 

a 
Art. 11 
ust. 1 

 

13. Na zewnątrz reprezentuje Trybunał: 
a) Prezes Trybunału, 
b) Zgromadzenie Ogólne, 
c) Minister Sprawiedliwości. 

a 
Art. 12 
ust. 1 

 

14. Jednostką organizacyjną działającą w Trybunale nie jest: 
a) Kancelaria Trybunału, 
b) Biuro Służby Prawnej Trybunału, 
c) Biuro Analizy Prawnej, 

c 
Art. 16 
ust. 1 

 

15. Kancelarią Trybunału kieruje Dyrektor Kancelarii Trybunału, którego 
powołuje i odwołuje: 
a) Zgromadzenie Ogólne, 

b 
Art. 19 
ust. 1 



b) Prezes Trybunału po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, 
c) Minister Sprawiedliwości, na wniosek Prezesa Trybunału. 

 

16. Pracownicy Kancelarii Trybunału zatrudnieni na stanowiskach 
związanych z ochroną Trybunału, stanowią: 
a) Wydział Straży Trybunalskiej, 
b) Wydział Ochrony Trybunału, 
c) Służbę Ochrony Trybunału. 

a 
Art. 21 
ust. 1 

 

17. Obsługę merytoryczną bezpośrednio związaną z działalnością 
orzeczniczą Trybunału i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów 
Trybunału zapewnia: 
a) Wydział Administracyjny, 
b) Biuro Służby Prawnej Trybunału, 
c) Biuro Referendarskie. 

b 
Art. 24 
ust. 1 

 

18. Biurem Służby Prawnej Trybunału kieruje Dyrektor Biura Służby 
Prawnej Trybunału, którego powołuje i odwołuje:  
a) Zgromadzenie Ogólne, 
b) Prezes Trybunału po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, 
c) Minister Sprawiedliwości, na wniosek Prezesa Trybunału. 

b 
Art. 25 
ust. 1 

 

19. Zapewnia wsparcie procesu orzekania w Trybunale konsultacją 
naukową oraz wykonuje zadania związane z pieczą nad zgodnością 
z prawem, spójnością i jednolitością orzecznictwa Trybunału: 
a) Wydział Studiów, 
b) Wydział Weryfikacyjny, 
c) Wydział Administracyjny. 

a 
Art. 29 
ust. 1 

 

20. Trybunał: 
a) orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności 
partii politycznych, 
b) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 33 

ust. 4 i 5 

 

21. W sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

c 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 1a 

 

22. W sprawie o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenie Marszałkowi 
Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

c 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 1b 

 

23. W sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 
politycznych Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

c 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 1c 

 



24. W sprawach zgodności ustawy z Konstytucją przed jej podpisaniem 
lub umowy międzynarodowej z Konstytucją przed jej ratyfikacją 
Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

c 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 1d 

 

25. W sprawach zgodności ustaw i ratyfikowanych umów 
międzynarodowych z Konstytucją Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

b 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 2a 

 

26. W sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody 
wyrażonej w ustawie Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

b 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 2b 

 

27. W sprawach zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją, 
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Trybunał 
orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

a 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 3a 

 

28. W sprawach zażaleń na odmowę nadania dalszego biegu skargom 
konstytucyjnym Trybunał orzeka: 
a) w składzie 3 sędziów, 
b) w składzie 5 sędziów, 
c) w pełnym składzie. 

a 
Art. 37 
ust. 1 
pkt 3c 

 

29. Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co 
najmniej: 
a) 7 sędziów Trybunału, 
b) 9 sędziów Trybunału, 
c) 11 sędziów Trybunału. 

c 
Art. 37 
ust. 2 

 

30. Jeżeli sędzia Trybunału wydał akt normatywny będący przedmiotem 
wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej, był 
przedstawicielem, pełnomocnikiem lub doradcą uczestnika 
postępowania albo jest stroną w postępowaniu w sprawie, w której 
zostało przedstawione pytanie prawne lub stroną w tym 
postępowaniu jest jego małżonek to sędzia ten: 
a) jest wyłączony z udziału w rozpoznawaniu sprawy, 
b) nie jest wyłączony z udziału w rozpoznawaniu sprawy, 
c) jest wyłączony z udziału w rozpoznaniu sprawy wyłącznie na wniosek 
uczestnika postępowania. 

a 

Art. 39 
ust. 1 

pkt 1,4 i 
5 

 

31. Uczestnik postępowania działa przed Trybunałem osobiście, przez 
umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika. Przedstawicielem 
sądu, który przedstawił Trybunałowi pytanie prawne może być: 
a) prezes sądu, który orzeka w sprawie, w której zostało przedstawione 
pytanie prawne oraz sędzia składu orzekającego w tej sprawie, 
b) tylko przewodniczący wydziału, w którym rozpatrywana jest sprawa, w 

c 
Art. 43 

ust. 1 i 2 



której zostało przedstawione pytanie prawne, 
c) tylko sędzia składu orzekającego w sprawie, w której zostało 
przedstawione pytanie prawne. 

 

32. 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: 
a) adwokata lub radcę prawnego – zawsze, 
b) adwokata lub radcę prawnego, chyba że skarżącym jest sędzia, 
prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz lub doktor nauk prawnych, 
c) adwokata lub radcę prawnego, chyba że skarżącym jest sędzia, 
prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor 
habilitowany nauk prawnych 

c 
Art. 44 
ust. 1 

 

33. Pytanie prawne ma formę: 

a) postanowienia, 

b) wyroku, 

c) uchwały. 

a 
Art. 52 
ust. 1 

 

34. Koszty postępowania przed Trybunałem ponosi: 
a) Skarb Państwa, 
b) skarżący, 
c) Trybunał. 

a 
Art. 54 
ust. 1 

 
35. Prawo do żądania zwrotu kosztów postępowania wygasa, jeżeli 

skarżący, najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio 
poprzedzającej wydanie orzeczenia, nie 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 
nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych 
najpóźniej w terminie:  
a) 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozpoznaniu sprawy na 
posiedzeniu niejawnym, 
b) 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozpoznaniu sprawy na 
posiedzeniu niejawnym, 
c) 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozpoznaniu sprawy na 
posiedzeniu niejawnym, 

b 
Art. 55 

ust. 1 i 2 

 

36. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na podstawie 
wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej 
uprawnionego podmiotu. Skarżący: 
a) nie może wycofać skargi konstytucyjnej, 
b) może wycofać skargę konstytucyjną do rozpoczęcia rozprawy, 
c) może wycofać skargę konstytucyjną do wydania orzeczenia. 

b 
Art. 56 

ust. 1 i 2 

 

37. 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: 
a) wywołuje skutki od chwili jego wniesienia, 
b) wywołuje skutki od chwili jego poprawienia lub uzupełnienia, 
c) nie wywołuje skutków. 

a 
Art. 57 

ust. 1 i 2 



 

38. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie przed Trybunałem 
prowadzi się w formie: 
a) pisemnej,  
b) ustnej, 
c) pisemnej lub ustnej. 

a 
Art. 58 
ust. 1 

 

39. Na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi 
konstytucyjnej albo jeżeli wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne, 
Trybunał na posiedzeniu niejawnym wydaje: 
a) wyrok o umorzeniu postępowania, 
b) postanowienie o umorzeniu postępowania, 
c) postanowienie o zawieszeniu postępowania. 

b 
Art. 59 
ust. 1 

pkt 1 i 2 

 

40. Prezes Trybunału może zarządzić łączne rozpoznanie wniosków 
albo pytań prawnych albo skarg, jeżeli jednakowo określono 
przedmiot kontroli w: 
a) co najmniej 2 wnioskach albo w co najmniej 2 pytaniach prawnych 
albo w co najmniej 2 skargach konstytucyjnych, 
b) co najmniej 3 wnioskach albo w co najmniej 3 pytaniach prawnych 
albo w co najmniej 3 skargach konstytucyjnych, 
c) co najmniej 4 wnioskach albo w co najmniej 4 pytaniach prawnych albo 
w co najmniej 4 skargach konstytucyjnych. 

a 
Art. 64 
ust. 1  

 

41. 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 opinii w sprawie, co do zasady, w 
terminie: 
a) miesiąca, 
b) 2 miesięcy, 
c) 3 miesięcy. 

b 
Art. 65 
ust. 1 

 

42. W sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy 
o prowizorium budżetowym przed ich podpisaniem Trybunał orzeka 
w terminie: 
a) miesiąca od złożenia wniosku, 
b) 2 miesięcy od złożenia wniosku. 
c) 3 miesięcy od złożenia wniosku. 

b 
Art. 66 
ust. 1 

 

43. Trybunał przy orzekaniu: 
a) nie jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym we wniosku, 
pytaniu prawnym albo skardze konstytucyjnej, 
b) nie jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym w pytaniu 
prawnym, ale jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym we 
wniosku albo skardze konstytucyjnej, 
c) jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym we wniosku, pytaniu 
prawnym albo skardze konstytucyjnej. 

c 
Art. 67 
ust. 1 

 

44. Trybunał w toku postępowania powinien zbadać wszystkie istotne 

okoliczności w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. 

Trybunał: 

a) nie jest związany wnioskami dowodowymi uczestników postępowania i 

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

sprawy, 

a 
Art. 69 

ust. 1 i 3 



b) jest związany wnioskami dowodowymi uczestników postępowania, ale 

może również z urzędu dopuścić dowody, jakie uzna za niezbędne dla 

wyjaśnienia sprawy, 

c) jest związany wnioskami dowodowymi uczestników postępowania i nie 

może z urzędu dopuścić dowodu. 
 

45. Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi 
prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu: 
a) 3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, 
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia, 
b) 6 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, 
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia, 
c) roku od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, 
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia, 

a 
Art. 77 
ust. 1 

 

46. Jeżeli skarżący wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia, Trybunał: 
a) umarza postępowanie, 
b) zawiesza postępowanie do czasu rozpoznania tego środka, 
c) może zawiesić postępowanie do czasu rozpoznania tego środka. 

c Art. 78 

 

47. 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. W przypadku orzeczenia przez Trybunał o niezgodności 
aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją postanowienie 
tymczasowe: 
a) traci moc z chwilą wejścia w życie tego orzeczenia, 
b) traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego 
orzeczenia, 
c) nie traci mocy. 

b 
Art. 79 

ust. 1 i 4 

 

48. Ciężar udowodnienia niezgodności z Konstytucją działalności partii 
politycznej spoczywa na: 
a) wnioskodawcy, 
b) partii politycznej, 
c) Trybunale. 

a 
Art. 82 
ust. 1 

 

49. Ciężar udowodnienia niezgodności z Konstytucją działalności partii 
politycznej spoczywa na wnioskodawcy. Wątpliwości, których nie 
można wyjaśnić: 
a) rozstrzyga się na korzyść wnioskodawcy, 
b) rozstrzyga się na korzyść partii politycznej, 
c) są pomijane przy wydawaniu wyroku. 

b 
Art. 82 

ust. 1 i 2 

 

50. Wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją celów partii 
politycznej, określonych w statucie lub programie, lub działalności 
partii politycznej, Trybunał rozpoznaje na zasadach i w trybie 
przewidzianym dla rozpoznawania wniosków w sprawie zgodności 
aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi lub ustawami. Do prowadzonych na rozprawie 
przesłuchań świadków, biegłych albo ujawniania dokumentów 
istotnych dla rozstrzygnięcia stosuje się odpowiednio przepisy: 

b 
Art. 81 w 
zw. z art. 
82 ust. 3 



a) KPC, 
b) KPK, 
c) KPA. 

 

51. Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, w przypadku gdy: 
a) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za 
właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej 
rozstrzygnięcia, 
b) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za 
niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c Art. 85 

 

52. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem: 
a) powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą 
spór kompetencyjny, 
b) może powodować zawieszenie postępowań przed organami, które 
prowadzą spór kompetencyjny, 
c) powoduje umorzenie postępowań przed organami, które prowadzą 
spór kompetencyjny. 

a 
Art. 86 
ust. 1 

 

53. Trybunał rozpoznaje wniosek Marszałka Sejmu w sprawie 
stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu 
tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego 
złożenia, 
b) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jego złożenia, 
c) w ciągu 14 dni od jego złożenia. 

a 
Art. 87 
ust. 1 

 

54. Trybunał wydaje postanowienie o stwierdzeniu przeszkody w 
sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania 
obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na nie dłużej niż: 
a) miesiąc, 
b) 3 miesiące, 
c) 6 miesięcy. 

b 
Art. 89 
ust. 1 

 

55. W przypadku gdy po upływie terminu, na jaki Trybunał powierzył 
Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności, które 
przejściowo uniemożliwiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawowanie urzędu, nie ustały, Marszałek Sejmu może powtórnie 
wystąpić do Trybunału z wnioskiem w sprawie stwierdzenia 
przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu 
tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu może to uczynić: 
a) jednokrotnie, 
b) dwukrotnie, 
c) bez ograniczeń. 

a 
Art. 90 
ust. 1 

 

56. Trybunał rozpoznaje wniosek, pytanie prawne albo skargę 
konstytucyjną na rozprawie albo posiedzeniu niejawnym. 
Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy 
oraz zawiadamia o nim uczestników postępowania. Rozprawa nie 

b 
Art. 91 i 
art. 93 

ust. 1 i 2 



może odbyć się wcześniej niż po upływie: 
a) 7 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o 
jej terminie, 
b) 30 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia 
o jej terminie, 
c) 60 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o 
jej terminie. 

 

57. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od 

dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej 

terminie. Prezes Trybunału może zarządzić skrócenie tego terminu o 

połowę, chyba że odpowiednio skarżący, sąd przedstawiający 

pytanie prawne albo wnioskodawca wyrażą pisemny sprzeciw w 

terminie: 

a) 3 dni od dnia doręczenia zarządzenia Prezesa Trybunału, 

b) 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia Prezesa Trybunału, 
c) 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia Prezesa Trybunału. 

b 
Art. 93 

ust. 2 i 4 

 

58. Obecność na rozprawie wnioskodawcy albo skarżącego, jego 
przedstawiciela lub pełnomocnika: 
a) jest obowiązkowa; w razie niestawiennictwa prawidłowo 
zawiadomionych wnioskodawcy albo skarżącego, jego przedstawiciela 
lub pełnomocnika, Trybunał umarza postępowanie albo odracza 
rozprawę, 
b) nie jest obowiązkowa; niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych 
wnioskodawcy albo skarżącego, jego przedstawiciela lub pełnomocnika 
nie ma wpływu na bieg postępowania, 
c) jest obowiązkowa, ale w razie niestawiennictwa prawidłowo 
zawiadomionych wnioskodawcy albo skarżącego, jego przedstawiciela 
lub pełnomocnika, Trybunał umarza postępowanie. 

a 
Art. 95 
ust. 1 

 
59. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem 

przewodniczącego składu orzekającego sporządza protokół. 
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: 
a) 3 dni od dnia rozprawy, 
b) 7 dni od dnia rozprawy, 
c) 14 dni od dnia rozprawy. 

c 
Art. 101 
ust. 1 i 3 

 

60. Trybunał rozstrzyga sprawę, wydając orzeczenie w formie: 
a) decyzji lub postanowienia, 
b) wyroku lub postanowienia, 
c) zawsze wyroku. 

b Art. 102 

 

61. W sprawach: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z 
Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody 
wyrażonej w ustawie, zgodności przepisów prawa, wydawanych 
przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi 
umowami międzynarodowymi i ustawami,  skarg konstytucyjnych 
oraz zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 
politycznych, Trybunał wydaje: 
a) wyroki, 

a 
Art. 103 
ust. 1 



b) postanowienia, 
c) decyzje. 

 

62. W sprawach rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy 
centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, rozstrzygania o 
stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu 
tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał wydaje: 
a) wyroki, 
b) postanowienia, 
c) decyzje. 

b 
Art. 103 
ust. 2 

 Trybunał Konstytucyjny wydaje postanowienia w sprawach:  
a) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy 
państwowe, z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,  
b) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,  
c) rozstrzygania o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi 
Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

c 

Art. 103 
ust. 2 
pkt 2  

 

 

63. Postanowienia kończące postępowanie wydawane są po zamknięciu 
rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym i: 
a) wymagają one uzasadnienia, 
b) nie wymagają one uzasadnienia, 
c) wymagają one uzasadnienia, jeżeli Prezes Trybunału tak postanowi. 

a 
Art. 104 
ust. 1 

 

64. Trybunał wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie sędziów składu 
orzekającego. W sprawie o szczególnej zawiłości albo z innych 
ważnych powodów można odroczyć wydanie orzeczenia na okres 
nieprzekraczający: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

b 
Art. 105 
ust. 1 i 4 

 

65. Orzeczenie Trybunału zapada: 
a) większością głosów, 
b) bezwzględną większością głosów, 
c) jednomyślnie. 

a 
Art. 106 
ust. 1 

 

66. Trybunał jest obowiązany sporządzić jego uzasadnienie w formie 
pisemnej. Uzasadnienie podpisują sędziowie Trybunału, którzy 
głosowali nad orzeczeniem. Uzasadnienie sporządza nie później niż 
w ciągu: 
a) miesiąca od dnia ogłoszenia orzeczenia, 
b) 2 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia, 
c) 3 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia, 

a 
Art. 108 
ust. 3 

 

67. Na wniosek uczestnika postępowania skład orzekający, który wydał 
orzeczenie, na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga wątpliwości co do 
jego treści. Rozstrzygnięcie następuje w formie: 
a) wyroku, 
b) postanowienia, 
c) zarządzenia. 

b 
Art. 110 
ust. 1 

  
 


