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Pan  

Stanisław Gogacz  

Przewodniczący  

Komisji Ustawodawczej  

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

W odpowiedzi na pismo z 21 czerwca 2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1207), uprzejmie przedstawiam 

następującą opinię:  

 

1.  

Celem projektowanej ustawy jest uwzględnienie uwag zawartych w postanowieniu 

Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. w sprawie S 7/18. W postanowieniu tym 

zasygnalizowano wadliwość przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm., dalej „k.p.c.”) polegającą 

na zróżnicowaniu zasad zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika do sądu w postępowaniu 

cywilnym. Zwrócono uwagę na to, że art. 98 § 2 zd. 2 k.p.c. i art. 98 § 3 k.p.c. uzależniają 

zwrot kosztów przejazdu pełnomocnika do sądu od tego, czy strona jest reprezentowana przez 

profesjonalnego, czy nieprofesjonalnego pełnomocnika. Strona reprezentowana przez 

profesjonalnego pełnomocnika może otrzymać zwrot całości poniesionych kosztów przejazdu 

pełnomocnika do sądu. Strona, która działa samodzielnie albo z pełnomocnikiem 

nieprofesjonalnym, stosownie do art. 98 § 2 zd. 2 k.p.c., może otrzymać zwrot kosztów do 

wysokości „wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu 

procesowego”. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia to sześciokrotność stawki 

minimalnej w danej sprawie. Według Trybunału Konstytucyjnego kryterium przyjęte w tym 



przepisie nie jest racjonalne. W uzasadnieniu postanowienia odwołano się do argumentów 

dotyczących rekompensującej funkcji zwrotu kosztów procesu, braku bezpośredniego 

związku przyczynowo - skutkowego między sposobem reprezentacji strony oraz powstaniem 

i wysokością kosztów, oceny celowości kosztów dokonywanej przez sąd jako instrumentu 

ochrony strony przegrywającej oraz braku obiektywnej racjonalności. W rezultacie Trybunał 

uznał, że dalsze utrzymywanie w systemie prawnym różnych zasad rozliczania kosztów 

przejazdu do sądu w zależności od korzystania z profesjonalnego zastępstwa procesowego 

świadczy o niespójności systemu prawnego i wymaga interwencji ustawodawcy. W zdaniu 

odrębnym podkreślono natomiast, że zasygnalizowana ustawodawcy konieczność usunięcia 

nieuzasadnionego zróżnicowania zasad ustalania niezbędnych kosztów procesu nie powinna 

być rozumiana jako przyzwolenie na jeszcze dalej idące limitowanie zwrotu kosztów 

dojazdów do sądu.  

2.  

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki 

nr 1207) zaproponowano skreślenie zdania drugiego w art. 98 § 2 k.p.c. Uchylony zostałby  

w ten sposób limit kosztów procesu, jakie mogą być przyznane stronie, która wygrała sprawę, 

a która działała w sprawie samodzielnie lub z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym 

zastępcą procesowym. Sąd mógłby wówczas zasądzić na rzecz tej strony zwrot całości 

kosztów dojazdu do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa  

w sądzie.  

3.  

Projektowana zmiana częściowo przyczyni się do ujednolicenia regulacji dotyczących 

wysokości tzw. zwracalnych kosztów procesu. Brak limitu przewidzianego  

w art. 98 ust. 2 zd. 2 k.p.c. nie rodzi niebezpieczeństwa zasądzania nadmiernych kosztów  

z tytułu zwrotu kosztów przejazdu. Z przepisu art. 98 § 1 k.p.c. wynika bowiem, że sąd ocenia 

wysokość kosztów procesu z punktu widzenia ich niezbędności i celowości. Jeżeli żądane 

przez stronę koszty są nadmierne albo nie były celowe z punktu widzenia dochodzenia prawa 

albo obrony, to sąd obniża je do wysokości odpowiadającej tym kryteriom. Jak wskazał 

Trybunał Konstytucyjny w  uzasadnieniu cytowanego postanowienia, ocena dokonywana 

przez sąd gwarantuje ochronę interesów tej strony, która jest zobowiązywana do zwrotu 

kosztów procesu.  

4.  

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie limitu kosztów przejazdów 

profesjonalnego pełnomocnika strony. Mając jednak na uwadze cytowany wyżej pogląd 



wyrażony w zdaniu odrębnym, nie byłoby to trafne rozwiązanie. Skoro zwrot kosztów 

procesu pełni funkcję rekompensującą, to względy słuszności przemawiają za koniecznością 

zwrotu całości kosztów niezbędnych i celowych, poniesionych z związku z dochodzeniem 

praw albo obroną w postępowaniu cywilnym. Mogłoby się okazać, że ustawowy limit jest 

zbyt niski, a poniesienie wyższych kosztów przejazdów pełnomocnika mogłoby być celowe  

i uzasadnione w okolicznościach konkretnej sprawy. Z tych względów lepszym i bardziej 

sprawiedliwym rozwiązaniem jest pozostawienie sądowi oceny, która jest dokonywana przy 

uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy.  

5.  

W projektowanych przepisach skoncentrowano się jedynie na aspekcie dotyczącym 

wysokości zwracalnych kosztów. Między przepisami art. 98 § 2 k.p.c. i art. 98 § 3 k.p.c. 

istnieje jednak inna jeszcze różnica. Strona reprezentowana przez profesjonalnego 

pełnomocnika może uzyskać zwrot wszystkich wydatków pełnomocnika (nie tylko kosztów 

przejazdu). Natomiast strona działająca osobiście albo z pełnomocnikiem niebędącym 

profesjonalistą może uzyskać tylko zwrot kosztów przejazdu do sądu. Inne wydatki, choćby 

były niezbędne i celowe, nie mogą być jej zwrócone w ramach zwrotu kosztów procesu. 

Takie zróżnicowanie również nie znajduje uzasadnienia i jest sprzeczne z poczuciem 

słuszności. Argumentacja przytoczona w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego skłania 

zatem do dokonania szerszej oceny obowiązujących regulacji i przemawia za zasadnością 

ujednolicenia tych przepisów także w tym zakresie.  

 

Powyższe spostrzeżenie wskazuje na potrzebę dokonania kompleksowej nowelizacji 

przepisów dotyczących kosztów procesu w celu uwzględnienia uwag Trybunału 

Konstytucyjnego. W Ministerstwie Sprawiedliwości zostaną podjęte prace analityczne  

i koncepcyjne zmierzające do opracowania rządowego projektu ustawy, który wraz 

z opisanym problemem powinien rozstrzygnąć także inne kwestie w zakresie kosztów 

sądowych, budzące do tej pory wątpliwości teoretyczne i trudności praktyczne.  

 

   Z poważaniem, 

z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości 

    Łukasz Piebiak 

Podsekretarz Stanu 

        /podpisano elektronicznie/ 

 


