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tów normatywnych. Modyfikują również  zakres dopuszczalnych wzorców 
kontroli dla kwestionowanych aktów normatywnych;

 – należy przyjąć domniemanie kognicji Trybunału do zbadania hierarchicznej 
zgodności norm aktu, niezależnie od jego nazwy, jeżeli tylko zawiera on, wy-
rażając nowość normatywną, generalne i abstrakcyjne reguły zachowań, któ-
rych adresatami są osoby fizyczne bądź podmioty podobne;

 – zakwestionowany akt normatywny ustanowiony ma być przez organ władzy 
publicznej bądź podmiot sprawujący władztwo publiczne na podstawie nor-
my kompetencji prawodawczej. Z tego też względu, co do zasady, nie jest 
dopuszczalne objęcie zakresem właściwości Trybunału regulacji stosunków 
społecznych przyjmowanych między jednostkami w ramach obrotu prawne-
go na podstawie ich wolności kontraktowej. 
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The Constitution of 1997, unlike its predecessors, regulates the proceedings before the 
Constitutional Tribunal very broadly and specifically. This limits the legislator’s freedom 
to regulate this issue. One of the key issues is the indication of which legal acts can be chal-
lenged before the Constitutional Tribunal. The Author analyzes the relevant provisions of 
the Constitution and presents in detail the current findings of the Tribunal in this regard. 
He starts from the assumption that in case of a constitutional complaint, courts’ questions 
of law and the motions of the National Council of the Judiciary the Tribunal should be eli-
gible to examine each normative act, whatever its name or the mode of its adoption, if only 
the act formulates rules of behavior, which are addressed to individuals or entities alike. 
The Author proves that in these three cases, the Constitution of 1997 has brought different 
and wider solutions concerning to normative acts which may be challenged or indicated 
as a model of the control in the Polish constitutional process than in other cases. He points 
out, however, also the limits of such interpretation of constitutional provisions.


