
Test z ustawy z 30.11.2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2073 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

1. Trybunał składa się z: 
a) 13 sędziów, 
b) 15 sędziów, 
c) 16 sędziów. 

b 
Art. 2 
ust. 1 

  
2. Sędziego Trybunału wybiera: 

a) Minister Sprawiedliwości, 
b) Prezydent RP, 
c) Sejm. 

c 
Art. 2 
ust. 2 

  
3. Kadencja sędziego trwa: 

a) 5 lat, 
b) 8 lat, 
c) 9 lat. 

c 
Art. 2 
ust. 2 

  
4. Stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się: 

a) po złożeniu ślubowania, 
b) z chwilą doręczenia uchwały o wyborze na stanowisko sędziego, 
c) po zatwierdzeniu wyboru przez Ministra Sprawiedliwości. 

a Art. 5 

  
5. Sędzia Trybunału postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym 

Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uchwalonym przez: 
a) Sejm, 
b) Senat, 
c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

c Art. 7 

  
6. Sędzia Trybunału: 

a) nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów, 
b) może należeć do partii politycznej, związku zawodowego i prowadzić 
wszelką działalność publiczną, 
c) nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności 
publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności i 
niezawisłości sędziów; może natomiast należeć do związku 
zawodowego. 

a 
Art. 10 
ust. 1  

  
7. Sędzia Trybunału nie może być m.in.: członkiem zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 
członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółdzielni, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność 
gospodarczą. Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub 
fundacji z naruszeniem powyższych zakazów: 
a) są bezskuteczne, ale podlegają wpisowi do właściwego rejestru, 
b) są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do właściwego 
rejestru, 
c) mogą zostać unieważnione, jednak do tego czasu podlegają wpisowi 

b 

Art. 11 
ust. 1 w 
zw. z art. 

12 



do właściwego rejestru. 

  
8. Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia Prezesowi Trybunału 

oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez 
małżonka – przed objęciem stanowiska, a także o zamiarze podjęcia 
przez małżonka takiej działalności lub zmianie jej charakteru – w 
trakcie zajmowania stanowiska. Prezes Trybunału składa 
oświadczenie:  
a) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 
b) Marszałkowi Sejmu, 
c) Ministrowi Sprawiedliwości. 

a 
Art. 13 

ust. 1 i 2 

  
9. Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o 

swoim stanie majątkowym. Oświadczenie składa się przed objęciem 
stanowiska, a następnie co roku do: 
a) 31 marca, a także w dniu opuszczenia stanowiska, 
b) 30 czerwca, a także w dniu opuszczenia stanowiska, 
c) 30 września, a także w dniu opuszczenia stanowiska. 

a 
Art. 14 

ust. 1 i 3 

 

10. W przypadku skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, mandat sędziego: 
a) ulega zawieszeniu, 
b) wygasa, 
c) zostaje wstrzymany. 

b 
Art. 18 
ust. 1 
pkt 3 

 
11. W przypadku śmierci sędziego Trybunału następuje wygaśnięcie 

jego mandatu. W takim przypadku wygaśnięcie mandatu sędziego 
stwierdza: 
a) Prezes Trybunału w drodze postanowienia, 
b) Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały, 
c) Sejm w drodze uchwały. 

a 

Art. 18 
ust. 1 

pkt 1 w 
zw. z 
ust. 2 
pkt 1 

 

12. W przypadku zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu 
następuje wygaśnięcie jego mandatu. W takim przypadku 
wygaśnięcie mandatu sędziego stwierdza: 
a) Prezes Trybunału w drodze postanowienia, 
b) Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały, 
c) Sejm w drodze uchwały. 

b 

Art. 18 
ust. 1 

pkt 2 w 
zw. z 
ust. 2 
pkt 2 

 

13. Sędzia Trybunału nie może być pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej ani pozbawiony wolności bez zgody: 
a) Prezesa Trybunału, 
b) Sejmu, 
c) Zgromadzenia Ogólnego. 

c 
Art. 20 
ust. 1 

 
14. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do 

odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na 
pozbawienie wolności sędziego Trybunału, jeżeli czyn jest ścigany z 
oskarżenia publicznego, składa: 
a) Prokurator Generalny, 
b) Prezes Trybunału, 
c) Marszałek Sejmu. 

a 
Art. 21 
ust. 1 

 

15. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do 
odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z 

b 
Art. 21 
ust. 2 



oskarżenia prywatnego składa: 
a) oskarżyciel prywatny, przed wniesieniem sprawy do sądu, 
b) oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu, 
c) Prokurator Generalny. 

 

16. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz 
na pozbawienie wolności sędziego Trybunału następuje w drodze 
uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej: 
a) bezwzględną większością głosów sędziów Trybunału uczestniczących 
w Zgromadzeniu Ogólnym, nie później niż w terminie miesiąca od dnia 
złożenia wniosku, 
b) zwykłą większością głosów sędziów Trybunału, nie później niż w 
terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, 
c) kwalifikowaną większością głosów sędziów Trybunału uczestniczących 
w Zgromadzeniu Ogólnym, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku. 

a 
Art. 23 
ust. 1 

 

17. W postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji orzeka 
Trybunał jako sąd dyscyplinarny w składzie: 
a) 1 sędziego Trybunału, 
b) 3 sędziów Trybunału, 
c) 5 sędziów Trybunału. 

b 
Art. 25 
ust. 1 
pkt 1 

 

18. W postępowaniu dyscyplinarnym w drugiej instancji orzeka 
Trybunał jako sąd dyscyplinarny w składzie: 
a) 1 sędziego Trybunału, 
b) 3 sędziów Trybunału, 
c) 5 sędziów Trybunału. 

c 
Art. 25 
ust. 1 
pkt 2 

 

19. Sędziego Trybunału jako rzecznika dyscyplinarnego wyznacza: 
a) Zgromadzenie Ogólne, 
b) Prezes Trybunału, 
c) Sejm. 

b 
Art. 27 
ust. 1 

 

20. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji 
kasacja: 
a) nie przysługuje, 
b) przysługuje, 
c) przysługuje, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

a Art. 28 

 

21. Karami dyscyplinarnymi są: 
a) upomnienie i nagana, 
b) obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokości od 10% do 
20% na okres do 2 lat i złożenie sędziego Trybunału z urzędu, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c Art. 29 

 
22. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku: 

a) nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak również nie może się 
wypowiadać w sprawach publicznych, 
b) nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo 
wypowiadania się w sprawach publicznych, 
c) może należeć do partii politycznej i związku zawodowego, nie może 

b 
Art. 33 
ust. 1 



jednak prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z 
zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 

23. Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w 
wysokości: 
a) 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego wraz z 
dodatkiem funkcyjnym, 
b) 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z 
wyłączeniem dodatku funkcyjnego, 
c) 100 % ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z 
wyłączeniem dodatku funkcyjnego. 

b 
Art. 35 
ust. 1 

 

24. Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku następuje 
m.in. w przypadku zrzeczenia się przez sędziego Trybunału w stanie 
spoczynku tego statusu. Utratę statusu sędziego w stanie 
spoczynku stwierdza: 
a) Prezes Trybunału w drodze postanowienia, 
b) Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały, 
c) Sejm w drodze uchwały. 

b 

Art. 36 
ust. 1 
pkt 1 i 
ust. 2 

 

25. Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o 
swoim stanie majątkowym. Jeżeli sędzia zobowiązany do złożenia 
takiego oświadczenia podaje w nim nieprawdę popełnia: 
a) wyłącznie delikt dyscyplinarny, 
b) przestępstwo, 
c) wykroczenie.  

b 

Art. 14 
ust. 1 w 
zw. z art. 
38 ust. 1  

 


