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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 28 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 467) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych stanowi realizację wskazań zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16) oraz jego pisemnych motywach. 

Trybunał pozbawił domniemania konstytucyjności art. 104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej także jako u.k.s.s.c.) w zakresie, w jakim 

przepis ten wyłączał możliwość uzyskania przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów 

sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z zakwestionowanym 

art. 104a, we wskazanym wyżej postępowaniu, a ponadto do złożenia wniosku o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie stosuje się art. 96 ust. 1 pkt 

10, art. 100–103, art. 104 ust. 2 i art. 105 u.k.s.s.c., a więc przepisów regulujących instytucję 

sądowego zwolnienia od kosztów sądowych. Do takich kosztów należą m.in. wydatki, które  

–przynajmniej początkowo – obciążają tę stronę, która wnosi do sądu pismo wywołujące 

konieczność ich pokrycia (art. 2 ust. 2 u.k.s.s.c.). Jeżeli zatem np. z pisma strony wynika 

potrzeba powołania biegłego, to strona ta, o ile nie korzysta z ustawowego zwolnienia od 

kosztów sądowych, jest obowiązana uiścić zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego. 

Dopiero po wykonaniu takiego obowiązku sąd może podjąć czynność połączoną z wydatkami, 

a jeżeli strona, mimo wezwania, nie wniosła należnej zaliczki, sąd daną czynność powinien 

pominąć. 
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W sprawie, która stanowiła tło faktyczne dla rozstrzygnięcia sądu konstytucyjnego, 

pozwana domagała się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na okoliczność, że podpis 

na tzw. zwrotnym poświadczeniu odbioru nie należy do niej, co z kolei warunkowało przyjęcie, 

że nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie został jej 

prawidłowo doręczony, a w konsekwencji termin do jego zaskarżenia nie upłynął. Pozwana 

nie była jednak w stanie uiścić zaliczki na pokrycie kosztów z tytułu ustanowienia biegłego, 

w związku z czym wniesiony przez nią sprzeciw od nakazu zapłaty został ostatecznie odrzucony 

jako spóźniony. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że taka konstrukcja prawna, która osobie niedysponującej 

dostatecznymi dochodami bądź też majątkiem, a tym samym niemającej możliwości pokrycia 

kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 

u.k.s.s.c.), nie pozwala uzyskać zwolnienia w powyższym zakresie na mocy orzeczenia sądu, 

narusza prawo dostępu do sądu oraz gwarancję sprawiedliwej procedury, wynikające z art. 45 

ust. 1 Konstytucji, jak również jest nie do pogodzenia z zakazem zamykania lub nadmiernego 

ograniczania drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw, wyrażonym w art. 

77 ust. 2 Konstytucji. Trybunał podkreślił, że jakkolwiek prawo do sądu nie ma charakteru 

absolutnego, to ocena wszelkich ograniczeń musi być dokonywana pod kątem zachowania 

przesłanek z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Odnosi się to także do ograniczeń natury fiskalnej. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wykluczone jest ustanawianie nadmiernych kosztów 

postępowania, które tworzyłyby barierę ekonomiczną dla podmiotów uczestniczących w danym 

sporze. W przypadku zaś gdy zostaje nałożony obowiązek uiszczenia kosztów sądowych i 

jednocześnie istnieje państwowy przymus ich pokrywania, to „dla równowagi” musi również 

istnieć, efektywny system zwolnień stron postępowania od ich ponoszenia (realna możliwość 

ich uniknięcia). 

Trybunał zaznaczył poza tym, że o ile wyłączenie instytucji sądowego zwolnienia od 

kosztów sądowych w stosunku do powoda, który dokonał wyboru elektronicznego postępowania 

upominawczego, kierując się zaletami takiego trybu dochodzenia roszczeń, jest akceptowalne 

w świetle powołanych wzorców konstytucyjnych, o tyle już sytuacja pozwanego przedstawia 

się zupełnie inaczej, zwłaszcza że – wbrew założeniom pomysłodawców elektronicznego 

postępowania upominawczego – po jego stronie może zaktualizować się obowiązek pokrycia 

znaczących wydatków. 
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Opiniowana ustawa uwzględnia powyższą argumentację, przy czym ze względu na to, 

że po pierwsze sytuacje, w których zachodziłaby potrzeba rozważenia przez sąd zasadności 

zwolnienia strony pozwanej od kosztów sądowych (wydatków) ponoszonych w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym, są stosunkowo rzadkie, a po drugie – celowe jest zachowanie 

szybkości cechującej elektroniczne postępowanie upominawcze, przyjęto, iż właściwe będzie 

wprowadzenie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

podstawy prawnej do obciążania wspomnianymi kosztami Skarbu Państwa. W efekcie 

dodawany art. 98b (art. 1 przedłożonej ustawy) zdejmuje ex lege ze stron elektronicznego 

postępowania upominawczego, a ściślej rzecz biorąc ze strony pozwanej, obowiązek uiszczania 

ewentualnych wydatków. 

W myśl art. 2 analizowanej noweli, nowa regulacja – jako czyniąca zadość standardom 

konstytucyjnym i korzystniejsza dla stron – znajdzie zastosowanie w sprawach wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 994) stanowił inicjatywę senacką. Senat uchwalił go 

na 20. posiedzeniu w dniu 13 stycznia br. W Sejmie projekt został skierowany najpierw do 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przeprowadzenia I czytania, które odbyło 

się w dniu 23 czerwca 2021 r. W swoim sprawozdaniu (druk nr 1309) wymieniona Komisja 

zaproponowała uzupełnienie projektowanych rozwiązań o normę intertemporalną, przesądzającą 

o stosowaniu przepisu art. 98b do postępowań w toku. 

II czytanie projektu miało miejsce na 35. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lipca br. Wobec 

braku wniosków o charakterze legislacyjnym, na tym samym posiedzeniu przystąpiono do III 

czytania. Sejm uchwalił ustawę 445 głosami, przy 1 głosie przeciwnym (żaden z posłów się 

nie wstrzymał). 

 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
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