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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 560) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ma 

na celu dostosowanie przepisów procedury cywilnej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 20/11), stwierdzającego niezgodność art. 394
1
 

§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: 

k.p.c.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 2012 r., z Konstytucją. 

Zakwestionowany art. 394
1
 § 1 pkt 2 k.p.c. stanowił, że zażalenie do Sądu Najwyższego 

przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji co do kosztów procesu, które nie były 

przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Przepis ten nie gwarantował jednak 

możliwości poddania weryfikacji orzeczenia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej przyznanej stronie (uczestnikowi) postępowania z urzędu, gdyż koszty tego rodzaju 

nie należą do kosztów procesu w rozumieniu przytoczonej normy prawnej. W konsekwencji 

postanowienia incydentalne sądu drugiej instancji odmawiające zwrotu kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej czy też przyznające je w kwocie niższej niż żądana przez pełnomocnika 

stawały się prawomocne z chwilą wydania, podczas gdy analogiczne orzeczenia zapadłe 

przed sądem pierwszej instancji mogły zostać zaskarżone w trybie art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., 

przy czym ten ostatni przepis znajdował zastosowanie wyłącznie za sprawą rozszerzającej 

wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy. 

Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd, że taki stan rzeczy godzi w prawa adwokatów 

oraz radców prawnych, którzy spełniając obowiązek nałożony na nich ustawą podejmują się 

zastępstwa procesowego osób niezamożnych, a tym samym nawiązują szczególną relację 

z państwem, które odpowiada za finansowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym również za 
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zapewnienie jednostkom równego dostępu do sądu, bez względu na ich sytuację majątkową. 

Trybunał zauważył przy tym, że brak jest podstaw dla przyjęcia, iż pomoc prawna świadczona 

z urzędu ma charakter nieodpłatny. Należny pełnomocnikowi zwrot kosztów trzeba więc 

postrzegać jako prawo majątkowe, które podlega konstytucyjnej ochronie. 

Po stronie fachowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) występuje prawnie 

legitymowany interes w dochodzeniu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, nie wyłączając 

zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w tym zakresie. W świetle zaś art. 31 ust. 3 Konstytucji 

(zasada proporcjonalności ograniczeń wolności i praw konstytucyjnych) nie sposób doszukać 

się argumentów, które mogłyby usprawiedliwiać przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie. 

Dlatego też Trybunał Konstytucyjny ostatecznie stwierdził, że w tym wypadku naruszone 

zostały standardy z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 ustawy zasadniczej, tj. prawo do sądu 

w aspekcie prawa do sprawiedliwiej procedury, oraz prawo do zaskarżania rozstrzygnięć 

wydawanych w postępowaniu sądowym, którego realizacji sprzyja niewątpliwie odpowiednio 

ukształtowany ustrój sądownictwa. 

Ponieważ zamiany wprowadzone z dniem 3 maja 2012 r. (data wejścia w życie ustawy 

z  dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381) nie doprowadziły do wyeliminowania 

omówionego powyżej problemu konstytucyjnego, ustawodawca zdecydował się na ponowną 

nowelizację procedury cywilnej. Zgodnie z art. 1 opiniowanej ustawy, nowe brzmienie ma 

zostać nadane nie tylko art. 394
2
 § 1 k.p.c., tj. przepisowi, który aktualnie reguluje kwestię 

zaskarżalności orzeczeń wpadkowych sądu drugiej instancji (m.in. rozstrzygnięć w przedmiocie 

zwrotu kosztów procesu), ale także art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., który – jak już zastrzeżono – nie 

przyznaje wprost prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej. W konsekwencji na gruncie k.p.c. jednoznacznie przesądzone 

zostanie, że postanowienia incydentalne, które odnoszą się do sfery praw majątkowych 

profesjonalnych pełnomocników ustanowionych z urzędu, podlegają zaskarżeniu i to zarówno 

wtedy, gdy zostały wydane przez sąd pierwszej instancji, jak i wówczas, gdy orzeczenie tego 

typu zapadło przed sądem drugiej instancji. 

W uwzględnieniu obowiązujących uregulowań, ustawa utrzymuje dewolutywność, gdy 

chodzi o rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji (rozpatrzenie zażalenia w takim przypadku 

będzie, co do zasady, zadaniem sądu drugiej instancji). Natomiast kontrola orzeczeń sądu 

drugiej instancji będzie się odbywała na tym samym poziomie, a mianowicie przed innym, 
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równorzędnym składem sądu drugiej instancji. Warto wobec tego podnieść, że Trybunał 

Konstytucyjny nie wykluczył takiej możliwości i że rozwiązanie to jest ściśle powiązane 

z koncepcją unikania angażowania Sądu Najwyższego jako najwyższej instancji sądowej 

w rozpoznawanie spraw, które nie wymagają wyjątkowej wiedzy prawniczej i nie rodzą 

skomplikowanych pytań prawnych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Jego pierwsze czytanie miało miejsce na 

44. posiedzeniu Sejmu w dniu 21 czerwca 2013 r. Dalsze prace legislacyjne toczyły się 

w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Podkomisji Stałej do spraw 

nowelizacji Prawa cywilnego. 

Wyżej wymieniona Podkomisja przyjęła sprawozdanie w dniu 8 stycznia 2014 r., 

a z kolei Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach podjęła stosowną uchwałę 

w dniu 22 stycznia 2014 r. (druk sejmowy nr 2060). Jedyną poprawką wprowadzoną na tym 

etapie było skreślenie art. 2 projektu, tzn. przepisu obejmującego regulację intertemporalną. 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 60. posiedzeniu Sejmu. Ustawa została uchwalona 

w dniu 7 lutego 2014 r., w brzmieniu rekomendowanym w sprawozdaniu Komisji. 

 

III. Uwaga dotycząca braku przepisu przejściowego 

Usunięcie przepisu przejściowego w trakcie prac w Sejmie wychodziło naprzeciw 

stanowisku Rządu, który zgłosił zastrzeżenia do senackiej propozycji. Według tej ostatniej, 

przepis art. 394
2
 § 1 k.p.c. w nowym brzmieniu, miał być stosowany również w odniesieniu 

do postanowień sądu drugiej instancji, których przedmiotem jest zwrot kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wydanych po dniu 14 listopada 2012 r. (w dniu 

15 listopada 2012 r. opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego), a przed dniem 

wejścia w życie opiniowanej ustawy. Jednocześnie art. 2 ust. 2 projektu, wiązał początek 

biegu 7-dniowego terminu do wniesienia zażalenia z dniem wejścia w życie ustawy. 

We wspomnianym stanowisku Rada Ministrów wskazała, że projektowany przepis 

wprowadza nieznany systemowi prawnemu mechanizm ingerencji w prawomocne orzeczenie 

sądu oraz że postanowienie art. 2 ust. 1 pozostaje w sprzeczności z ujętą w art. 2 Konstytucji 

zasadą praworządności, która obliguje organy państwa do zagwarantowania pewności prawa 

oraz przestrzegania zasady nieretroaktywności. Rada Ministrów podkreśliła też, że krótki 
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termin pozostawiony profesjonalnym pełnomocnikom na wywiedzenie zażalenia może 

przyczynić się „do znacznego, wręcz lawinowego” wzrostu spraw w sądach drugiej instancji 

w całym kraju, co spowoduje „znaczne obciążenie (finansowe i osobowe)” tych sądów. 

Zważywszy, że obecnie ustawa w ogóle nie normuje sytuacji pełnomocników, którym 

sądy drugiej instancji odmówiły zwrotu należnych kosztów po wejściu w życie wyroku 

Trybunału (sama wypowiedź sądu konstytucyjnego przesądziła co prawda o przysługującym 

im uprawnieniu do zaskarżenia orzeczenia, niemniej nie zdeterminowała sposobu korzystania 

z tego prawa), pozostaje w tym miejscu zaakcentować, że przepis przejściowy – wbrew opinii 

Rządu – stanowił w tym wypadku wyraz poszanowania zasady państwa prawnego (art. 2 

Konstytucji). Nie wolno bowiem zapominać, że orzeczenie z dnia 30 października 2012 r. 

dotyczyło specyficznego rodzaju niekonstytucyjności, który w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego tradycyjnie już określa się mianem pominięcia ustawodawczego. Zatem, 

zainteresowani (pełnomocnicy), których prawa zostały naruszone wskutek odmowy lub 

przyznania zaledwie części kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie 

mogli własnym działaniem doprowadzić do sanacji konstytucyjności zgodnie z art. 190 ust. 4 

Konstytucji. 

Innymi słowy, intencją Senatu było zadośćuczynienie słusznym oczekiwaniom, jakie po 

stronie pełnomocników mogły powstać wraz z ogłoszeniem wyroku w sprawie SK 20/11. 

Norma prawna objęta projektowanym art. 2 miała tym samym służyć realizacji wartości 

konstytucyjnych, a taki cel może usprawiedliwiać wprowadzenie określonej regulacji z mocą 

wsteczną (skądinąd przyznała to również Rada Ministrów w swym stanowisku). Zakaz 

retroakcji jest – generalnie rzecz biorąc – podyktowany zasadą ochrony wolności i praw, i na 

pewno nie sprzeciwia mu się przyjęcie pewnych rozwiązań celem zapewnienia określonym 

podmiotom możliwości efektywnego korzystania z konstytucyjnych gwarancji. 

Podobną ocenę sformułowano też w opinii z dnia 26 września 2013 r., przygotowanej na 

zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Jak zaznaczono w końcowym fragmencie tejże opinii, 

„zamieszczony w projekcie przepis intertemporalny (…) jest zgodny z zasadami prawidłowej 

legislacji i stwarza podstawy do równego traktowania przez Państwo pełnomocników 

z urzędu od momentu publikacji implementowanego wyroku TK.” 

Na marginesie wypada poza tym nadmienić, że Trybunał zwrócił uwagę na propozycję 

Senatu w uzasadnieniu rozstrzygnięcia z dnia 22 października 2013 r. (sygn. akt SK 14/13), 

odnoszącego się do zbliżonego problemu prawnego, tyle że rozpatrywanego już na tle 
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art. 394
2
 § 1 k.p.c. Pod adresem projektowanej regulacji nie sformułowano tam żadnych 

zarzutów, a jedynie poniesiono, że nawet jej przyjęcie nie pozwoli na naprawienie bezprawia 

legislacyjnego, które było przedmiotem skargi konstytucyjnej (brak środka zaskarżenia na 

wydane jeszcze przed dniem 15 listopada 2012 r. postanowienie sądu drugiej instancji 

odmawiające przyznania pełnomocnikowi należnego wynagrodzenia za przygotowanie opinii 

o niedopuszczalności skargi kasacyjnej). 

Reasumując: w analizowanym kształcie ustawa może wywoływać zastrzeżenia natury 

konstytucyjnej z powodu ograniczenia skutków orzeczenia trybunalskiego (odniesienia ich 

wyłącznie na przyszłość do momentu wyznaczonego terminem wejścia ustawy w życie). 

Przedmiotowe ograniczenie mogłoby wszakże znajdować uzasadnienie w takich wartościach 

jak: sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości czy stabilność finansów publicznych, 

niemniej wobec braku jakichkolwiek danych, choćby tylko szacunkowych, co do liczby 

zażaleń, jakie mogłyby zostać wniesione na podstawie przepisu przejściowego, a także 

odnośnie do ewentualnych wydatków budżetowych wynikłych z uwzględnienia tych środków 

zaskarżenia, trudno kategorycznie stwierdzić, że przedstawiony Senatowi akt normatywny 

w pełni realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 


