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A. Komentarz tezowy

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2.4.1997 r.

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

(wyciąg)

Art. 79. [Prawo do skargi konstytucyjnej]
1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naru-
szone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść 
skargę do Trybunału Konstytucyjnego w  sprawie zgodności 
z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na pod-
stawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł 
ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obo-
wiązkach określonych w Konstytucji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Artykuł 79 ustanawia instytucję skargi konstytucyjnej, będącą cał-
kowitą nowością w rzeczywistości ustrojowej RP. Jej ustanowienie 
traktować trzeba zarazem jako realizację zgłaszanych od wielu lat 
postulatów wzbogacenia katalogu środków prawnych służących 
ochronie praw i wolności. Artykuł 79 został usytuowany w rozdzia-
le II Konstytucji, w jego części zatytułowanej „Środki ochrony wol-
ności i praw”. Zwraca uwagę umiejscowienie tego przepisu wzglę-
dem innych konstytucyjnych środków ochrony, przede wszystkim 
sądowej drogi dochodzenia naruszonych wolności i praw (art. 77 
ust.  2) oraz prawa do zaskarżenia orzeczeń i  decyzji wydanych 
w I instancji (art. 78). Taka właśnie sekwencja przepisów Konstytucji 
oddaje subsydiarny – wobec innych środków ochrony – charakter 
skargi konstytucyjnej. Potwierdzeniem kognicji Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawach skarg konstytucyjnych jest również art. 188 
pkt 5 Konstytucji.

 → Patrz: B. Część opisowa, pkt 6.6.

Artykuł 79 ust.  1 określa podstawowe elementy konstrukcyjne 
skargi konstytucyjnej, a  więc jej zakres podmiotowy oraz przed-
miot, odsyłając jednocześnie do regulacji w ustawie (zwykłej), gdy 
chodzi o  zasady korzystania z  tego środka ochrony. Taki podział 
materii dotyczącej skargi konstytucyjnej nie został jednakże konse-
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kwentnie zrealizowany. Istotną rolę modyfikującą ostateczny obraz 
tej instytucji odgrywa nieustannie także orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Wstęp

Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej wyznaczony został 
określeniem „każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały 
naruszone”. Nadaje ono skardze konstytucyjnej walor środka szero-
kiego pod względem podmiotowym. Wolą ustrojodawcy wyłączeni 
zostali z tego zakresu cudzoziemcy, którzy poszukiwaliby ochrony 
prawa do azylu oraz prawa do uzyskania statusu uchodźcy. Adresa-
tem prawa do skargi konstytucyjnej nie są jedynie osoby fizyczne, 
lecz wszystkie podmioty prawa prywatnego, które mogą stać się 
dysponentem określonych praw konstytucyjnych.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 1.–3.

Powyższe ograniczenia nie są jednak jedynymi przewidzianymi 
przez Konstytucję, gdyż legitymowanymi do wniesienia skargi kon-
stytucyjnej są wyłącznie adresaci konstytucyjnych praw podmioto-
wych, którzy doznali ich naruszenia. Ingerencja wynikająca z nie-
konstytucyjnej treści przepisu musi mieć charakter realny i aktualny 
(istnieć w momencie wnoszenia skargi konstytucyjnej), a ponadto 
osobisty. Z  tego względu niedopuszczalne jest występowanie ze 
skargą konstytucyjną w celu ochrony praw innych osób.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 4.

W  judykaturze Trybunału Konstytucyjnego od dawna utrwalił 
się pogląd o braku legitymacji skargowej podmiotów połączonych 
z władztwem państwa, powiązanych z państwem kryterium mająt-
kowym, a także jednostek samorządu terytorialnego. Liczne posta-
nowienia wydawane w tej kwestii opierają się na zasadniczej tezie 
stwierdzającej możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa utożsa-
mienia podmiotów ingerujących w prawa podmiotowe z nosiciela-
mi tych praw. Wprawdzie ta restrykcyjna linia orzecznicza staje się 
coraz częstszym powodem zgłaszania zdań odrębnych, to jednak 
w obecnym orzecznictwie przeważa pogląd o niedopuszczalności 
skargi konstytucyjnej funkcjonariuszy publicznych, zakładów bud
żetowych, a nawet partii politycznych.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 2.

Elementem zdolności skargowej jest posiadanie interesu praw-
nego w  poszukiwaniu ochrony konstytucyjnych wolności i  praw. 
Obowiązkiem skarżącego jest zatem wskazanie przepisu Konstytucji 
będącego źródłem praw podmiotowych jednostki. Problem jednak 
w tym, że katalog praw jednostki zawarty co do zasady w rozdziale 
II Konstytucji zawiera normy prawne o różnym charakterze, z któ-
rych nie zawsze można wyprowadzić prawo podmiotowe. Przede 
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wszystkim charakteru samoistnego wzorca kontroli nie mają wie-
lokrotnie powoływane w skargach konstytucyjnych art. 2 i art. 32 
Konstytucji. Nie są to jednak jedyne normyzasady, które nie mogą 
służyć do rekonstrukcji prawa podmiotowego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 5.

Artykuł 79 ust. 1 Konstytucji przesądza o wąskim zakresie przed-
miotowym skargi konstytucyjnej. Stanowić go może wyłącznie 
akt stanowienia prawa (ustawa lub inny akt normatywny), zasto-
sowany wobec skarżącego, jako podstawa prawna ostatecznego 
orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, dotyczącego 
konstytucyjnych wolności, praw lub obowiązków skarżącego. Tym 
samym ustrojodawca wyłączył z tego zakresu wszystkie akty stoso-
wania prawa (wyroki, decyzje, inne rozstrzygnięcia), których wyda-
nie w sprawie skarżącego potraktował tylko jako jedną z przesłanek 
dopuszczalności korzystania ze skargi konstytucyjnej. Przedmiotem 
skargi konstytucyjnej może być jednakże każdy akt normatywny, 
bez względu na jego hierarchiczne usytuowanie. Poza tym zakre-
sem pozostaje oczywiście sama Konstytucja, stanowiąc jedyny wzo-
rzec kontroli przepisów kwestionowanych za pomocą tego środka 
ochrony.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 1.

Artykuł 79 ust.  1 Konstytucji samodzielnie określa przedmiot 
skargi konstytucyjnej. Przy ustalaniu kategorii aktów normatyw-
nych mieszczących się w  zakresie przedmiotowym skargi konsty-
tucyjnej nie jest uzasadnione odwoływanie się do treści art.  188 
pkt 1–3 Konstytucji. Oznacza to, że w przypadku kontroli prawa re-
alizowanej przez Trybunał Konstytucyjny w postępowaniu inicjowa-
nym skargą konstytucyjną nie są aktualne ograniczenia przedmiotu 
zaskarżenia wynikające z tych unormowań Konstytucji.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 2.

Akt normatywny kwestionowany za pomocą skargi konstytucyj-
nej powinien wykazywać specyficzną,  złożoną kwalifikację. Powi-
nien stanowić bowiem podstawę prawną rozstrzygnięcia podej-
mowanego w indywidualnej sprawie podmiotu występującego ze 
skargą konstytucyjną. Wymóg ten w szczególny sposób łączy więc 
dwie sfery – stanowienia i stosowania prawa, w żadnym jednak ra-
zie nie otwiera drogi do uczynienia przedmiotem skargi konstytu-
cyjnej aktów polegających na stosowaniu generalnoabstrakcyjnych 
norm prawnych. Dla uznania, że kwestionowany w  skardze kon-
stytucyjnej przepis był podstawą prawną orzeczenia konieczne jest 
wykazanie, iż w sposób bezpośredni kształtował jego treść, prowa-
dząc jednocześnie do niedozwolonej, władczej ingerencji w  sferę 
konstytucyjnych praw podmiotowych skarżącego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 5.
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Przepis kwestionowany przez podmiot występujący ze skargą 
konstytucyjną musi znaleźć zastosowanie w  sprawie toczącej się 
przed sądem lub organem administracji publicznej. Interpretacja po-
jęć „sąd” oraz „organ administracji publicznej” powinna uwzględ-
niać konstytucyjną kwalifikację organów władzy publicznej i  ich 
zaliczenie do odpowiednich kategorii wskazanych w art. 79 ust. 1 
Konstytucji. W  przypadku sądów odwołać się należy do art.  175 
Konstytucji i  wymienionych tam rodzajów sądów sprawujących 
wymiar sprawiedliwości w  RP. Względy funkcjonalne uzasadniają 
jednakże szersze rozumienie tego pojęcia, pozwalające na objęcie 
przedmiotem skargi konstytucyjnej także przepisów zastosowanych 
w sprawach należących do właściwości Trybunału Stanu, a nawet 
(przy uwzględnieniu specyficznych okoliczności) samego Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Także w odniesieniu do organów administracji 
publicznej konieczna jest szeroka, „funkcjonalna” wykładnia okre-
ślenia konstytucyjnego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 4.

Zastosowane w art. 79 ust. 1 Konstytucji pojęcie orzeczenia po-
winno być rozumiane szeroko, z uwzględnieniem specyfiki różno-
rodnych postępowań prowadzonych przed sądami i organami ad-
ministracji publicznej. Pojęcie to ma charakter autonomiczny i nie 
powinno być definiowane jedynie w kontekście ustawowych prze-
pisów proceduralnych, w których wskazane są różnorodne formy 
rozstrzygnięć podejmowanych w indywidualnych sprawach.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 5.

Zgodnie z  art.  79 ust.  1 Konstytucji warunkiem korzystania ze 
skargi konstytucyjnej jest doprowadzenie do wydania w indywidu-
alnej sprawie skarżącego orzeczenia mającego charakter ostatecz-
ny. Wymóg ten wyraża ideę subsydiarności skargi konstytucyjnej 
jako środka ochrony wolności i  praw. Skarżący zobligowany jest 
więc do wykorzystania przysługujących mu w danym postępowa-
niu środków odwoławczych umożliwiających podważenie (zmia-
nę) orzeczenia, z wydaniem którego wiąże on zarzuty naruszenia 
konstytucyjnych wolności i praw. Użyte przez ustrojodawcę pojęcie 
„ostateczności” ma charakter autonomiczny i  interpretowane po-
winno być niezależnie od określeń (prawomocność, ostateczność) 
zastosowanych w  unormowaniach ustawowych dotyczących po-
szczególnych typów postępowań i procedur.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 6.

Orzeczenie sądu lub organu administracji publicznej, wydane 
na podstawie zaskarżonego unormowania, dotyczyć musi sfe-
ry konstytucyjnych praw, wolności lub obowiązków skarżącego. 
Związek ten powinien polegać na władczej ingerencji organu 
państwa w  status prawny skarżącego, której efektem było po-
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gorszenie sytuacji adresata konstytucyjnych praw podmiotowych. 
Trzeba jednak ponownie podkreślić, że przedmiotem skargi kon-
stytucyjnej nie jest orzeczenie jako takie, lecz podstawa prawna 
jego wydania.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 5.

Artykuł 79 ust. 2 Konstytucji wprowadza istotne ograniczenie za-
kresu skargi konstytucyjnej. Wyłączenie możliwości zgłoszenia za-
rzutu naruszenia praw określonych w art. 56 Konstytucji, tzn. prawa 
azylu i prawa uzyskania statusu uchodźcy, wywołuje istotne następ-
stwa w odniesieniu do aspektu podmiotowego i przedmiotowego 
skargi konstytucyjnej. Ogranicza bowiem legitymację skargową cu-
dzoziemców, a  jednocześnie wyłącza z kręgu aktów zaskarżanych 
ustawy i umowy międzynarodowe odnoszące się do praw statuo
wanych w art. 56 ust. 1 i 2 Konstytucji.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 1 i 5; Rozdział 2, pkt 2.

(...)

Art. 190. [Moc wiążąca orzeczeń TK; ogłoszenie; 
wejście w życie]
2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymie-
nionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w or-
ganie urzędowym, w którym akt 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 okre-
ślić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. 
Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy cho-
dzi o ustawę, a gdy chodzi o  inny akt normatywny dwunastu 
miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami fi-
nansowymi 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 prawo-
mocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna 
lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do 
wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego roz-
strzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
właściwych dla danego postępowania.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołuje określone skutki 
prawne zarówno w ramach całego systemu obowiązującego pra-
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wa, jak i wobec stosunków prawnych ukształtowanych na podsta-
wie kwestionowanego aktu normatywnego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 9, pkt 3.

Wydanie wyroku o  niezgodności kwestionowanej regulacji 
w sprawie wszczętej skargą konstytucyjną stanowi dla skarżącego 
ostatni etap postępowania przed Trybunałem. Dla pełnego przy-
wrócenia stanu zgodności z Konstytucją jego sytuacji prawnej prze-
widziano możliwość wznowienia postępowania w ramach szczegó-
łowej procedury określonej we właściwej ustawie. W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego ukształtowało się pojęcie prawa do 
wznowienia postępowania na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 10.
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Ustawa z 1.8.1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym

(Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)

(wyciąg)

Art. 31. [Wszczęcie]
1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na 
podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyj-
nej uprawnionego podmiotu.

Wskazany przepis wyraża jeden z aspektów zasady skargowości 
(zob. też art. 66 TKU), zgodnie z którym postępowanie przed Trybu-
nałem może być wszczęte jedynie wtedy, gdy podmiot posiadający 
właściwą legitymację wystąpi do Trybunału z wnioskiem, pytaniem 
prawnym lub skargą konstytucyjną.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 6, pkt 1.

2. Wnioskodawca może do rozpoczęcia rozprawy wycofać 
wniosek, pytanie prawne albo skargę.

Ustawodawca przewidział czasowe ograniczenie swobodnego 
cofnięcia wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej przez 
wnioskodawcę. Trybunał uznaje, że cofnięcie skargi przed rozpoczę-
ciem rozprawy stanowi obligatoryjną przesłankę umorzenia postępo-
wania. W praktyce, również cofnięcie lub częściowe cofnięcie skargi 
na rozprawie może być uznane przez Trybunał za skuteczne.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 6, pkt 3.

(...)

Art. 36. [Wstępne rozpoznanie]
1. Wniosek, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prezes Trybuna-
łu kieruje do wyznaczonego przez siebie sędziego Trybunału 
w celu wstępnego rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

2. Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, sędzia 
Trybunału wzywa do usunięcia braków w  terminie 7  dni od 
daty zawiadomienia.

3. Gdy wniosek jest oczywiście bezzasadny lub braki nie zosta-
ły usunięte w  określonym terminie, sędzia Trybunału wydaje 
postanowienie o odmowie nadania wnioskowi dalszego biegu.
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4. Na postanowienie w sprawie nienadania wnioskowi dalsze-
go biegu wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Trybunału 
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

5. Trybunał, na posiedzeniu niejawnym, postanowieniem po-
zostawia bez rozpoznania zażalenie wniesione po upływie ter-
minu określonego w ust. 4.

6. Po stwierdzeniu, że zażalenie zostało wniesione w terminie, 
prezes Trybunału kieruje je do rozpoznania na posiedzeniu nie-
jawnym przez Trybunał i wyznacza termin rozpoznania.

7. Trybunał, uwzględniając zażalenie, kieruje sprawę do roz-
poznania na rozprawie. Na postanowienie o nieuwzględnieniu 
zażalenia nie przysługuje środek odwoławczy.

Artykuł 49 w zw. z art. 36 TKU określają procedurę wstępnego 
rozpoznania skarg konstytucyjnych.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 7.

(...)

Art. 39. [Umorzenie na posiedzeniu niejawnym]
1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:
1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne,
2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi 

konstytucyjnej,
3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił 

moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybu-
nał.

W  ramach procedury rozpoznania wstępnego skargi Trybunał 
bada również występowanie przesłanek ogólnych postępowania. 
Dotyczy to w szczególności ujemnej przesłanki zbędności orzeka-
nia oraz przesłanki utraty mocy obowiązującej kwestionowanego 
przepisu.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 4, pkt 5.

Zgodnie z  utrwaloną linią orzeczniczą Trybunał może na każ-
dym etapie rozpoznania sprawy badać skargę konstytucyjną pod 
kątem spełnienia przesłanek postępowania także po zakończeniu 
określonej w art. 49 w zw. z art. 36 TKU procedury wstępnej kon-
troli i umorzyć postępowanie, w sytuacji, gdy wydanie orzeczenia 
byłoby niedopuszczalne ze względu na ujawnione dopiero na tym 
etapie postępowania przeszkody.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 9, pkt 2.

Skarżący ma możliwość zarówno zawężenia skargi poprzez czę-
ściowe cofnięcie skargi, jak i  cofnięcia całej skargi konstytucyjnej. 
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Zgodnie z art. 31 ust. 2 TKU możliwość ta przysługuje skarżącemu 
„do rozpoczęcia rozprawy”.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 6, pkt 3.

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na 
rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postę-
powania.

3. Przepisu ust.  1 pkt  3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orze-
czenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą 
przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konsty-
tucyjnych wolności i praw.

Postępowanie inicjowane skargą konstytucyjną uznać należy za 
formę represyjnej kontroli konstytucyjności prawa. Jej przedmiotem 
pozostają więc – co do zasady – obowiązujące akty normatywne. 
Dodany w efekcie nowelizacji z 2000 r. art. 39 ust. 3 TKU rozszerzył 
możliwość kwestionowania aktów prawnych, które – obowiązując 
w  chwili wydania orzeczenia naruszającego konstytucyjne prawa 
skarżącego – utraciły moc obowiązującą przed wydaniem orzecze-
nia przez Trybunał, a nawet przed wniesieniem samej skargi kon-
stytucyjnej. Przesłanką wyłączającą nakaz umorzenia postępowania 
jest jednak wówczas wykazanie przez skarżącego konieczności wy-
dania orzeczenia przez Trybunał dla ochrony konstytucyjnych wol-
ności i praw.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 3.

(...)

Art. 46. [Skarga, wniesienie, rozpoznanie]
1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej „skargą”, może być wnie-
siona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewi-
dziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawo-
mocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego 
rozstrzygnięcia.

Wymóg wniesienia skargi konstytucyjnej dopiero po wyczerpaniu 
przysługującej w sprawie drogi prawnej jest konsekwencją poczy-
nionego już w art. 79 ust. 1 Konstytucji zastrzeżenia, by korzystanie 
z  tego środka ochrony następowało dopiero po uzyskaniu przez 
skarżącego „ostatecznego orzeczenia”. Dopiero bowiem wyczer-
panie przysługującej drogi prawnej nadaje niezbędny walor osta-
teczności orzeczeniu, z wydaniem którego skarżący wiąże zarzuty 
naruszenia konstytucyjnych wolności lub praw. Odzwierciedla to 
również subsydiarny i  nadzwyczajny walor skargi konstytucyjnej. 
Wyczerpanie drogi prawnej oznacza obowiązek skorzystania w po-
stępowaniu z tzw. zwyczajnych środków odwoławczych.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 6.
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Skargę konstytucyjną wnosi się w terminie trzech miesięcy od do-
ręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji 
lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. Jest to ostateczny czas nie 
tylko na wniesienie tego środka ochrony praw, ale także na sformu-
łowanie zarzutów skargi. Nie ulega przy tym wątpliwości, że termin 
określony w art. 46 ust. 1 TKU ma charakter materialny i nie może 
ulec przywróceniu.

Moment początkowy terminu przypada na dzień doręczenia 
skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego 
ostatecznego rozstrzygnięcia. Doręczenie nie zawsze jest obowiąz-
kowe i  niekiedy zależy od aktywności samego skarżącego. W  sy-
tuacjach, gdy zaniechał on wystąpienia o  doręczenie orzeczenia, 
termin wniesienia skargi biegnie od dnia ogłoszenia orzeczenia na 
rozprawie.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 1 i 2.

Wyliczenie form rozstrzygnięć zawarte w art. 46 ust. 1 TKU ma 
nieprzypadkową kolejność, akcentuje bowiem priorytet prawo-
mocnych wyroków sądowych względem orzeczeń podejmowanych 
przez organy administracji publicznej. W ten sposób ustawodawca 
ponownie wskazuje na pierwszeństwo sądowych środków ochro-
ny praw, a  tym samym na konieczność uprzedniego skorzystania 
przez skarżącego z drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji), jak 
i z prawa do zaskarżenia orzeczenia wydanego w I instancji (art. 78 
Konstytucji). Interpretacja przesłanki uzyskania przez skarżącego 
prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostateczne-
go rozstrzygnięcia powinna przy tym uwzględniać ścisły jej związek 
z wymogiem wyczerpania drogi prawnej przysługującej w sprawie. 
Oznacza to, że przed skarżącym postawiony został wymóg uzyska-
nia takiego rozstrzygnięcia, które – wyczerpując tę drogę – nadawać 
będzie jednocześnie walor ostateczności orzeczeniu, z  wydaniem 
którego wiąże on swoje zarzuty niekonstytucyjności aktu norma-
tywnego. Przy czym w konkretnej sprawie niekoniecznie orzecze-
niem tym będzie właśnie ów prawomocny wyrok, ostateczna de-
cyzja czy inne ostateczne rozstrzygnięcie. Obowiązek wyczerpania 
drogi prawnej nie stawia przed skarżącym wymogu skorzystania 
z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (np. skargi kasacyjnej).

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 6.

2.  Skargę Trybunał rozpoznaje na zasadach i  w  trybie prze-
widzianym dla rozpoznawania wniosków o stwierdzenie zgod-
ności ustaw z  Konstytucją oraz innych aktów normatywnych 
z Konstytucją lub ustawami.
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Art. 47. [Wymogi formalne]
1. Skarga poza wymaganiami dotyczącymi pisma procesowe-
go powinna zawierać:

 → Patrz: B. Część opisowa, Informacja.

1) dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywne-
go, na podstawie którego sąd lub organ administracji pu-
blicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo 
obowiązkach określonych w Konstytucji i w stosunku do któ-
rego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Kon-
stytucją,

Na skarżącym ciąży obowiązek prawidłowego i  precyzyjnego 
określenia przedmiotu skargi konstytucyjnej. Wprawdzie prawo-
dawca w  art.  46 ust.  1 pkt  1 TKU operuje ogólnym określeniem 
„ustawa lub inny akt normatywny”, niemniej jednak oczywiste jest, 
że przedmiotem zaskarżenia uczynić należy konkretne unormo-
wania zawarte w aktach prawnych, nie zaś całe te akty. Poprawne 
określenie przedmiotu skargi jest też istotne z uwagi na konsekwen-
cje procesowe zasady wyrażonej w art. 66 TKU. Skarżący może okre-
ślić przedmiot skargi konstytucyjnej w różnorodny sposób, np. za-
kresowo lub interpretacyjnie. Przedmiotem skargi powinny być te 
unormowania, które były podstawą orzeczenia prowadzącego do 
niedozwolonej ingerencji w sferę konstytucyjnie gwarantowanych 
praw skarżącego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 5; Rozdział 6, pkt 2.

2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa, i w jaki 
sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone,

Podstawą skargi, a zarazem wzorcem kontroli przepisów w niej 
zakwestionowanych, mogą być tylko unormowania Konstytucji sta-
tuujące wolności lub prawa przysługujące skarżącemu. Wykonanie 
przez skarżącego obowiązku ich wskazania nie może sprowadzać 
się jedynie do numerycznego wyliczenia przepisów Konstytucji, 
z których skarżący wywodzi wolności lub prawa, ale musi polegać 
na dokładnym określeniu ich treści, a także na uprawdopodobnie-
niu zarzutu naruszenia tych praw przez prawodawcę. Podkreślenia 
wymaga okoliczność, iż ta część skargi konstytucyjnej powinna się 
koncentrować na problemie niekonstytucyjności aktu normatywne-
go, nie zaś aktu jego zastosowania przez sąd lub organ administra-
cji publicznej.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 5; Rozdział 2, pkt 2.

3) uzasadnienie skargi, z  podaniem dokładnego opisu stanu 
faktycznego.

Wymóg uzasadnienia skargi, w  tym przedstawienia stanu fak-
tycznego sprawy, w związku z którą została ona skierowana, służy 
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potwierdzeniu legitymacji skarżącego, jako podmiotu pokrzywdzo-
nego w zakresie konstytucyjnych praw i wolności, do wystąpienia 
z tego rodzaju środkiem prawnym. Istotne jest, aby ta część skar-
gi także nie pomijała konsekwencji przyjętego przez ustrojodawcę 
jej przedmiotu, a więc kwestionowania konstytucyjności podstawy 
prawnej ostatecznego orzeczenia wydanego w sprawie skarżącego.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 4; Rozdział 2, pkt 2.

2. Do skargi należy dołączyć wyrok, decyzję lub inne rozstrzy-
gnięcie, z podaniem daty jej doręczenia, wydane na podstawie 
zakwestionowanego aktu normatywnego.

Dołączone do skargi powinno być zarówno orzeczenie, z wydaniem 
którego skarżący wiąże zarzuty naruszenia konstytucyjnych praw lub 
wolności, jak i pozostałe rozstrzygnięcia wydane w toku postępowa-
nia przed sądami lub(i) organami administracji publicznej. Ich przed-
stawienie pozwala Trybunałowi na zweryfikowanie dopełnienia przez 
skarżącego przesłanki wyczerpania przysługującej w  sprawie drogi 
prawnej. Prawidłowe wskazanie daty doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia (najczęściej – prawomocnego wyroku sądowego), które 
nadało walor ostateczności orzeczeniu naruszającemu jego prawa, 
umożliwia z kolei potwierdzenie, że skarżący korzysta ze skargi kon-
stytucyjnej w terminie przewidzianym w art. 46 ust. 1 TKU.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 2, pkt 6; Rozdział 4, pkt 3, 
Informacja

Art. 48. [Osoba sporządzająca]
1. Skargę i  zażalenie na postanowienie o  odmowie nadania 
skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub radca prawny, 
chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor 
lub doktor habilitowany nauk prawnych.

Liczne wymogi formalne skargi konstytucyjnej uzasadniają ob-
jęcie tego środka ochrony konstytucyjnych wolności i  praw przy-
musem adwokackoradcowskim. Ma on z założenia gwarantować 
niezbędną wiedzę specjalistyczną potrzebną do prawidłowego zre-
konstruowania zarzutu skargi oraz wysoki profesjonalizm obsługi 
prawnej w toku jej wstępnej kontroli. Wymóg posiadania profesjo-
nalnego pełnomocnika nie jest więc ograniczeniem prawa do wnie-
sienia skargi konstytucyjnej, powinien być postrzegany jako środek 
zwiększenia jej skuteczności.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym expressis verbis wymaga ob-
jęcia przymusem adwokackim jedynie czynności sporządzenia skargi 
oraz zażalenia na postanowienie o odmowie nadania skardze konsty-
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tucyjnej dalszego biegu. Mając na względzie gwarancyjny charakter 
działań podejmowanych przez profesjonalnego pełnomocnika, nie 
można uznać, że katalog pism procesowych ma charakter zamknięty. 
W szczególności przymus ten rozciąga się na czynność sporządzenia 
pisma procesowego wykonującego zarządzenie sędziego TK wzywa-
jącego do usunięcia braków formalnych skargi konstytucyjnej. Także 
inne pisma procesowe służące ochronie praw skarżącego powinny 
zostać sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 2.

Profesjonalnymi pełnomocnikami mogą być wyłącznie adwokaci 
lub radcowie prawni czynni zawodowo. Pełnomocnikiem mandata-
riuszem nie może zostać natomiast osoba fizyczna ani żaden z pod-
miotów mogących sporządzić skargę konstytucyjną we własnym 
imieniu (art. 48 TKU).

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 3.

Pełnomocnictwo do sporządzenia skargi konstytucyjnej powinno 
spełniać wymogi odpowiadające pełnomocnictwu szczególnemu, 
a więc dokładnie określać sprawę, do której zostało sporządzone 
(przedmiot skargi). Nie wydaje się przy tym zasadne nadmiernie 
rygorystyczne określanie granic umocowania, na przykład przez 
formułowanie wymogu dokładnego wskazania w  tym pełnomoc-
nictwie wzorców kontroli, gdyż oznaczałoby to de facto oczekiwa-
nie od samego skarżącego posiadania specjalistycznej wiedzy do 
sporządzenia skargi, a ponadto zbytnio redukowałoby rolę pełno-
mocnika.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 4.

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością pisemną, dokument 
pełnomocnictwa powinien zostać opatrzony własnoręcznym pod-
pisem pełnomocnika, a ponadto doręczony przy pierwszej czynno-
ści procesowej podejmowanej w  sprawie. Skutkiem tej czynności 
jest także obowiązek doręczenia wszelkich pism procesowych bez-
pośrednio do mandatariusza.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 5 i 6.

Skarga konstytucyjna może zostać skierowana we własnym imie-
niu przez podmioty wskazane w art. 48 TKU.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 1, pkt 3.

2. W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej, 
skarżący może zwrócić się do sądu rejonowego jego miejsca za-
mieszkania o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy praw-
nego z urzędu na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. 
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniosku nie biegnie termin 
przewidziany w art. 46 ust. 1.
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Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje także tzw. pra-
wo ubogich, czyli możliwość uzyskania prawa do pomocy prawnej 
udzielanej z urzędu. Decyzję w tej sprawie podejmuje wyłącznie sąd 
rejonowy miejsca zamieszkania skarżącego. Wprawdzie wystąpie-
nie ze stosownym wnioskiem powoduje zawieszenie biegu termiu 
do wniesienia skargi konstytucyjnej, jednakże w  praktyce skargi 
sporządzane przez pełnomocników z urzędu są dość często wno-
szone po upływie przedmiotowego terminu, głównie dlatego, że 
skarżący przed podjęciem decyzji o ubieganie się o prawo ubogich 
wykorzystuje znaczną jego część.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 3, pkt 7.

Pewne kontrowersje mogą wiązać się z obliczaniem terminu do 
wniesienia skargi konstytucyjnej w sytuacji wystąpienia przez skar-
żącego z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Bieg tego 
terminu ulega zawieszeniu, i  trwa ono tyle, ile trwa wyznaczenie 
pełnomocnika z urzędu wraz z powiadomieniem go o tym fakcie. 
Termin do wniesienia skargi jest oznaczony w miesiącach, jednakże 
z uwagi na możliwość jego „rozczłonkowania” może okazać się, że 
zmieni swój charakter na termin liczony w dniach.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 4, pkt 3.

Art. 49. [Wstępne rozpoznanie]
Skarga podlega wstępnemu rozpoznaniu; art. 36 stosuje się od-
powiednio.

Artykuł 49 w zw. z art. 36 TKU określają procedurę wstępnego 
rozpoznania skarg konstytucyjnych.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 7.

Art. 50. [Postępowanie tymczasowe]
1. Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawie-
szeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, któ-
rej skarga dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego 
rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, 
wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego lub gdy prze-
mawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes 
skarżącego.

2. Postanowienie tymczasowe doręcza się bezzwłocznie skar-
żącemu oraz właściwemu organowi sądowemu lub organowi 
egzekucyjnemu.
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3. Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, jeżeli ustaną 
przyczyny, dla których zostało ono wydane.

Postanowienie tymczasowe jest jedyną formę, w której Trybunał 
Konstytucyjny ingeruje w toczące się postępowanie indywidualne, 
w  zakresie ograniczonym przedmiotowo i  czasowo, z  uwagi na 
ustawowo sprecyzowane szczególne okoliczności. Jest ono instytu-
cją wyjątkową i nie może być uzasadnione jedynie faktem oczekiwa-
nia na rozstrzygnięcie skargi konstytucyjnej. Dla jego uwzględnienia 
niezbędne jest wykazanie, że wykonanie wyroku, decyzji lub innego 
rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, wią-
żące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego lub że przemawia 
za tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes skarżącego. 
Wniosek o wydanie postanowienia tymczasowego najlepiej sformu-
łować w skardze konstytucyjnej, unikając tym samym niepewnych 
co do skutku ocen w  zakresie ewentualnego ograniczenia możli-
wości jego wniesienia terminem. Trybunał stwierdzając istnienie 
przesłanek uwzględnienia wniosku powinien niezwłocznie wydać 
stosowne postanowienie.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 5.

W  razie uwzględnienia wniosku następuje zatrzymanie prowa-
dzonego postępowania. Trzeba jednak podkreślić, że okoliczność 
ta nie może w  żadnej mierze być utożsamiana przez skarżącego 
z uznaniem słuszności przez TK podnoszonych przez skarżącego za-
rzutów, gdyż ocena wystąpienia przesłanek wydania postanowienia 
tymczasowego oderwana jest od oceny samej skargi konstytucyjnej.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 5, pkt 5.

Jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostało wydane postano-
wienie, Trybunał wydaje orzeczenie o jego uchyleniu. Decyzja taka 
może zatem zapaść w każdym czasie, ale najpóźniej z chwilą opubli-
kowania orzeczenia TK we właściwym organie publikacyjnym, gdyż 
postanowienie tymczasowe pozostaje zawsze w  ścisłym związku 
z zawisłą przed Trybunałem sprawą dotyczącą kontroli zgodności 
określonych przepisów z Konstytucją.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 5, pkt 6.

Odmowa nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu czy-
ni bezprzedmiotowym wydanie postanowienia tymczasowego 
w oparciu o art. 50 ust. 1 TKU. Nie jest także możliwe objęcie posta-
nowienia tymczasowego zażaleniem.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 5, pkt 4 i 7.
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Część I. Skarga konstytucyjnaArt. 52, 59

(...)

Art. 52. [Uczestnicy]
1. Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: skarżący, 
organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny, albo 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów 
wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do repre-
zentowania Rady Ministrów lub ministrów w  postępowaniu 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, i  Prokurator Generalny; 
uczestnikiem jest również Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli 
zgłosił swój udział w postępowaniu, oraz Rzecznik Praw Dziec-
ka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na wniosek 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka.

2. Rozprawa odbywa się bez względu na stawiennictwo uczest-
ników postępowania.

Wskazany przepis dotyczy uczestnictwa w rozprawie w postępo-
waniu dotyczącym skargi konstytucyjnej.

Zagadnienie obecności na rozprawie w postępowaniu przed Try-
bunałem Konstytucyjnym zostało uregulowane w art. 60 TKU.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 8, pkt 4.

(...)

Art. 59. [Tryb rozpoznania]
1. Trybunał rozpoznaje na rozprawie wnioski w sprawach wy-
mienionych w art. 2.

Skarga, która spełnia przesłanki określone w Konstytucji i usta-
wie o Trybunale Konstytucyjnym, jest, co do zasady, rozpoznawana 
przez Trybunał na rozprawie.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 8, pkt 1 i 2.

2. Trybunał może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym skargę 
konstytucyjną, jeżeli z  przedstawionych na piśmie stanowisk 
uczestników postępowania bezspornie wynika, że akt norma-
tywny, na podstawie którego sąd lub inny organ administracji 
publicznej orzekł ostatecznie o  konstytucyjnych wolnościach 
lub prawach albo obowiązkach skarżącego, jest niezgodny 
z Konstytucją. Wydane w tym trybie orzeczenie podlega ogło-
szeniu.

Ustawodawca przewidział możliwość rozpoznania skargi konsty-
tucyjnej poza rozprawą, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki 
określone w art. 59 ust. 2 TKU.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 8, pkt 6.
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Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Art. 60–61

Art. 60. [Uczestnicy]
1. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 
14 dni od doręczenia zawiadomienia o jej terminie, z zastrzeże-
niem sprawy określonej w art. 2 ust. 3, do rozstrzygnięcia której 
Trybunał winien przystąpić niezwłocznie.

2. Obecność na rozprawie wnioskodawcy jest obowiązkowa. 
W  razie niestawienia się wnioskodawcy lub jego przedstawi-
ciela, Trybunał umarza postępowanie albo odracza rozprawę.

3. W  razie niestawiennictwa uczestników postępowania, któ-
rych obecność na rozprawie jest obowiązkowa, lub ich przed-
stawicieli, Trybunał może odroczyć rozprawę i wyznaczyć rów-
nocześnie nowy termin rozprawy. Warunek, o  którym mowa 
w ust. 1, nie ma zastosowania.

4. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Prokuratora Ge-
neralnego lub jego przedstawiciela na rozprawie nie wstrzymu-
je rozpoznania sprawy, chyba że z  przepisów ustawy wynika 
obowiązek uczestnictwa w rozprawie.

5. Niestawiennictwo innych uczestników postępowania nie 
wstrzymuje rozpoznania sprawy; w  takim przypadku sędzia 
sprawozdawca przedstawia na rozprawie stanowisko nieobec-
nego uczestnika postępowania.

6. Trybunał odracza rozprawę w przypadku braku dowodu do-
ręczenia lub nieprawidłowości w  doręczeniu zawiadomienia 
o rozprawie uczestnikom postępowania, może także odroczyć 
rozprawę z innych ważnych powodów.

Wskazany przepis dotyczy terminu rozprawy, sposobu zawiada-
miania o rozprawie oraz kwestii obecności na rozprawie.

Zagadnienie uczestnictwa w rozprawie w postępowaniu dotyczą-
cym skargi konstytucyjnej zostało uregulowane w art. 52 TKU.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 8, pkt 3 i 4.

Art. 61. [Przebieg rozprawy]
Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, po czym 
wnioskodawca, a  następnie pozostali uczestnicy postępowa-
nia przedstawiają swe stanowiska i  dowody na ich poparcie. 
W tym celu przewodniczący składu orzekającego udziela głosu 
każdemu uczestnikowi postępowania.
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Część I. Skarga konstytucyjnaArt. 62–64

Art. 62. [Zarządzenie porządkowe]
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą oraz 
wydaje zarządzenia niezbędne do utrzymania porządku na roz-
prawie, a w razie potrzeby stosuje środki przewidziane w pra-
wie o  ustroju sądów powszechnych dla utrzymania powagi 
sądu.

2. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozpra-
wy uczestnikom postępowania przysługuje odwołanie do skła-
du orzekającego.

Art. 63. [Protokół z rozprawy]
1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem przewod-
niczącego składu orzekającego sporządza protokół.

2. Protokół powinien zawierać:
1) datę i miejsce rozprawy, imiona i nazwiska członków składu 

orzekającego, protokolanta oraz uczestników postępowa-
nia, ich przedstawicieli i pełnomocników, a także oznaczenie 
sprawy ze wzmianką co do jej jawności, 

2) przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i oświadczenia 
uczestników postępowania, wyniki postępowania dowodo-
wego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na roz-
prawie oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone.

3. Uczestnicy postępowania mogą zgłaszać wnioski o sprosto-
wanie lub uzupełnienie protokołu – do czasu ogłoszenia orze-
czenia, a  protokołu z  rozprawy, na której orzeczenie zostało 
ogłoszone – w ciągu 14 dni od dnia rozprawy.

4. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego 
i protokolant. Wzmiankę o sprostowaniu protokołu podpisuje 
przewodniczący składu orzekającego.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3, rozstrzyga zarządzeniem 
przewodniczący składu orzekającego po wysłuchaniu protoko-
lanta. Od zarządzenia nie przysługuje odwołanie.

6. Z przebiegu rozprawy może być sporządzony stenogram lub 
zapis za pomocą aparatury utrwalającej dźwięk, niezależnie od 
sporządzenia protokołu. Stenogram przełożony na pismo zwy-
kłe lub zapis dołącza się do protokołu.

Art. 64. [Zamknięcie]
Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy 
Trybunał uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
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Art. 66Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Powyższe przepisy określają przebieg rozprawy przed Trybunałem 
i jej poszczególne fazy.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 8, pkt 5.

(...)

Art. 66. [Związanie Trybunału]
Trybunał orzekając jest związany granicami wniosku, pytania 

prawnego lub skargi.

Przepis ten wyraża jeden z aspektów zasady skargowości (zob. też 
art. 31 ust. 2 TKU). Poza sporem jest, że związanie granicami skargi 
obejmuje przedmiot kontroli wskazany przez skarżącego, czyli kwe-
stionowany akt normatywny. Przyjmuje się także, że Trybunał jest 
związany wskazanymi w skardze wzorcami kontroli.

 → Patrz: B. Część opisowa, Rozdział 6, pkt 2.
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Wstęp

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji skargi kon-
stytucyjnej należy uznać bez wątpienia za jedną z ważniejszych zmian 
normatywnych w systemie krajowych środków ochrony praw i wolności. 
Krok ten stanowił zarazem swoiste zwieńczenie rozciągniętego na wiele 
lat procesu tworzenia materialnych i instytucjonalnych gwarancji prze-
strzegania praw podstawowych, zarówno w sferze stosowania prawa, 
jak i jego stanowienia. Wyposażenie adresatów konstytucyjnych praw 
i wolności w prawo do zainicjowania przed sądem konstytucyjnym po-
stępowania, którego przedmiotem jest kontrola aktów władczych naru-
szających te prawa, służy nie tylko skuteczniejszemu ich przestrzeganiu 
przez organy władzy publicznej, ale w szerszym wymiarze ustanawia 
dodatkowe zabezpieczenie szczególnej mocy prawnej Konstytucji, jako 
najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej1. Niewątpliwie ścisłe jest 
powiązanie instytucji skargi konstytucyjnej z zagadnieniem kontroli 
konstytucyjności prawa, czego efektem jest wyodrębnienie dwóch funk-
cji realizowanych przez ten środek prawny. Pierwszą, o zasadniczym 
i – w pewnym sensie – pierwotnym charakterze, jest funkcja podmioto-
wa, jaką skarga konstytucyjna realizuje względem samego skarżącego. 
To właśnie wzgląd na konieczność ochrony przysługujących skarżącemu 
w świetle postanowień Konstytucji praw i wolności uzasadnia przyzna-
nie mu prawa do samodzielnego zainicjowania postępowania, w którym 
znaleźć powinien satysfakcjonujące go rozstrzygnięcie, prowadzące do 
sanacji stanu niezgodności z obowiązującym prawem. Drugą funkcją 
skargi konstytucyjnej jest funkcja przedmiotowa. Jej realizacja wiąże się 
z ochroną konstytucyjności porządku prawnego obowiązującego w pań-
stwie, na straży którego – zgodnie z wolą ustrojodawcy – stać powinien 
właśnie Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenia wydawane w postępowa-
niu zainicjowanym skargą konstytucyjną wywołują bowiem także skut-
ki o charakterze generalnym i powszechnym (erga omnes), oddziałując 
zarówno na sferę stanowienia, jak i stosowania obowiązującego prawa. 
Funkcjonowanie skargi konstytucyjnej przynosi niewątpliwie również 
bardzo istotny efekt poznawczy, związany z nieustającą konkretyzacją 
unormowań konstytucyjnych statuujących podstawowe prawa i wolności 
człowieka i obywatela.

1 Art. 8 ust. 1 Konstytucji.
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Dla konstrukcji skargi konstytucyjnej, jako środka ochrony konstytu-
cyjnych wolności i praw, bardzo istotne znaczenie ma wyznaczenie przez 
prawodawcę podmiotowych i przedmiotowych granic tej instytucji. 
Granice te rozstrzygają bowiem nie tylko o kręgu osób legitymowanych 
do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, kategoriach aktów władczych 
podlegających zaskarżeniu, jak i treści zarzutów formułowanych przez 
skarżących, ale – w szerszej perspektywie – determinują rzeczywisty za-
kres ochrony, jaką dawać może ten środek prawny. Rozważając problem 
od strony adresata skargi konstytucyjnej, tj. Trybunału Konstytucyjnego, 
określenie jej granic przesądza także w znacznej mierze o właściwości 
kontrolnej tego organu. Uwzględniając bowiem jedną z podstawowych 
zasad postępowania przed TK, jaką jest zasada skargowości, stwierdzić 
można, że to właśnie normatywne określenie podmiotów uprawnionych 
do wnoszenia skargi, a także jej przedmiotu, decyduje o dopuszczalności 
podejmowania przez sąd konstytucyjny działań kontrolnych wobec da-
nej kategorii aktów prawnych2. Problem przedmiotu skargi konstytucyj-
nej w znacznej mierze determinuje także wspominany wyżej charakter 
i treść funkcji, jakie realizuje tego rodzaju instytucja prawna. Analiza 
rozwiązań normatywnych (a także praktyki ich funkcjonowania) doty-
czących instytucji skargi konstytucyjnej w konkretnym systemie ustrojo-
wym państwa może prowadzić do stwierdzenia zróżnicowanego stopnia 
realizacji funkcji przypisywanych temu środkowi prawnemu. Odnosząc 
powyższy problem do omawianych tu rozwiązań rodzimych, już w tym 
miejscu można postawić tezę o znaczącej przewadze elementów funk-
cji przedmiotowej polskiej skargi konstytucyjnej, realizowanej kosztem 
aspektu ochronnego tej instytucji.

Rozważania dotyczące konstrukcji skargi konstytucyjnej rozpocząć 
należy od wskazania ich podstaw prawnych. Niewątpliwie kluczowe 
znaczenie ma w tym zakresie art. 79 Konstytucji. Zarówno umiejsco-
wienie tego przepisu w systematyce unormowań Konstytucji, jak i kon-
kretność jego postanowień zdają się przemawiać za tezą o bezpośrednim 
i samoistnym jego zastosowaniu, jako podstawowego źródła określenia 
elementów (podmiotowych i przedmiotowych) skargi konstytucyjnej. 
W innych unormowaniach Konstytucji, w których mowa jest o skardze 
konstytucyjnej, ustrojodawca odwołuje się do art. 79 Konstytucji, co 
także sugeruje takie właśnie – pierwszoplanowe traktowanie tego prze-
pisu. Przeciwko poszukiwaniu materialnych podstaw skargi konstytu-
cyjnej w innych aktach prawnych wydaje się przemawiać treść art. 197 
Konstytucji. Przepis ten – określając zakres regulacji powierzanej usta-
wodawcy – nie przewiduje bowiem ustawowego określania materialnych 
elementów kompetencji TK, zastrzegając, że materia ustawowa powinna 
ograniczyć się tylko do zagadnień organizacyjnych i proceduralnych. Już 
w tym miejscu trzeba jednak stwierdzić, że praktyka funkcjonowania 

2 O problemie dopuszczalności orzekania przez Trybunał Konstytucyjny „ponad” granicami 
skargi konstytucyjnej zob. szerzej w Rozdziale 6.




