
  

 

Warszawa, 21  sierpnia  2013 r. 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA–140 – 112(4)/13 

 
 
 
 

 

 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

                     Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (druk nr 1379).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



         
 

 

 
Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  

(druk sejmowy nr 1379) 
 
 

 

 I. Senacki projekt ustawy ma na celu dostosowanie systemu prawa 

cywilnego procesowego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

30 października 2012 r. (sygn. akt SK 20/11), stwierdzającego niezgodność 

z Konstytucją art. 3941 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), dalej jako: 

,,k.p.c.”, w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 2012 r., w zakresie, w jakim 

przepis ten nie przewidywał zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji 

oddalające wniosek pełnomocnika ustanowionego z urzędu o przyznanie od 

Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Ponadto, projekt jednoznacznie 

przesądza o możliwości złożenia zażalenia do sądu drugiej instancji na 

postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.  

W projektowanym akcie proponuje się uzupełnienie brzmienia art. 394 § 1 

pkt 9 k.p.c. o sformułowanie wskazujące na możliwość wniesienia zażalenia na 

orzeczenie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W obecnym stanie prawnym 

przepisy procedury cywilnej nie przewidują bowiem expressis verbis prawa do 

zainicjowania kontroli instancyjnej w razie wydania przez sąd pierwszej instancji 

postanowienia odnoszącego się do kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej stronie lub uczestnikowi postępowania z urzędu. Istnienie takiego 
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uprawnienia jest natomiast potwierdzane w orzecznictwie sądowym, przy 

wykorzystaniu wykładni rozszerzającej art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.  

 Identyczne sformułowanie ma zostać dodane w nowelizowanym art. 3942 

§ 1 k.p.c., w odniesieniu do zażaleń od postanowień sądu drugiej instancji  

w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej  

z urzędu. Proponuje się ponadto, aby rozstrzygnięcie w powyższym zakresie, 

tj. na skutek wniesionego zażalenia, podlegało właściwości innego składu sądu 

drugiej instancji – tzw. zażalenie poziome.  

Projekt w art. 2 zawiera przepisy intertemporalne, wprowadzając 

retroaktywność w stosunku do tych rozstrzygnięć sądu drugiej instancji, które – 

z racji braku stosownych przepisów proceduralnych – nie mogły zostać poddane 

kontroli instancyjnej. W związku z tym art. 2 ust.1 projektu stanowi o możliwości 

zaskarżenia zażaleniem orzeczeń sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu wydanych po dniu 

14 listopada 2012r., a więc po dacie wejścia w życie wskazanego na wstępie 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji tego w ust. 2 art. 2 projektu 

ustawy zaproponowano, aby termin do zaskarżenia orzeczenia sądu drugiej 

instancji rozpoczynał bieg w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. 

 

 II. Przedstawiona propozycja legislacyjna zasługuje – co do zasady – na 

akceptację z zastrzeżeniem poniższych uwag.  

  

W opinii Rządu wprowadzenie przedłożonych zmian legislacyjnych 

doprowadzi do stanu zgodności przepisów postępowania cywilnego, w kwestii 

możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji 

w przedmiocie zwrotu kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 

z wyrażoną w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP zasadą dwuinstancyjności 

postępowania sądowego.  Projekt dostosuje procedurę cywilną do wskazanego 

wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz ostatecznie przesądzi w sposób 

jednoznaczny o możliwości zaskarżenia postanowienia sądu pierwszej instancji, 

którego przedmiotem jest zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej z urzędu. De lege lata przepisy procedury cywilnej nie przewidują 
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bowiem, o czym była już mowa, expressis verbis prawa do zainicjowania kontroli 

instancyjnej w razie wydania przez sąd pierwszej instancji postanowienia 

odnoszącego się do kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie 

(uczestnikowi) postępowania z urzędu. W orzecznictwie sądowym istnienie tego 

rodzaju uprawnienia jest wywodzone w drodze analogii do art. 394 § 1 pkt 9 

k.p.c.1. Zdaniem Sądu Najwyższego, pełnomocnikowi ustanowionemu przez sąd 

przysługuje zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji rozstrzygające  

o ponoszonych przez Skarb Państwa kosztach nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej  z urzędu. Zażalenie takie powinno być uznane za dopuszczalne, mimo 

że nie zostało ono ujęte w zamkniętym katalogu postanowień zawartym w art. 394 § 

1 k.p.c. Nie ma bowiem jednoznacznych argumentów uzasadniających odmienne 

uregulowanie dopuszczalności zażalenia w przedmiocie wynagrodzenia 

pełnomocnika z urzędu niż zażalenia na postanowienie w przedmiocie 

wynagrodzenia biegłego (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.). Brak regulacji dopuszczającej 

zaskarżenie postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie kosztów 

pełnomocnika z urzędu powinien zostać wypełniony na podstawie art. 394 § 1 pkt 9 

in fine k.p.c. stosowanego w drodze analogii2. 

Zasadne jest również wprowadzenie w projekcie rozwiązania 

przewidującego kontrolę orzeczenia w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wydanego przez sąd drugiej instancji, 

przez inny, lecz równorzędny skład tego samego sądu w ramach tzw. instancji 

poziomej, a nie przez Sąd Najwyższy (projektowane brzmienie art. 3942 § 1 

k.p.c.). Propozycja ta wpisuje się w ten słuszny kierunek zmian, który zakłada  

odciążenie Sądu Najwyższego od konieczności rozstrzygania spraw, które nie 

wykazują istotnego skomplikowania prawnego3. 

Wątpliwości budzi natomiast treść art. 2 projektu, który wprowadza 

możliwość zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądu drugiej instancji 

w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wydanych po 

dniu 14 listopada 2012 r. Dla osiągnięcia tego celu przewiduje się w projekcie, 

                                                 
1 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11, OSNCP 2012/1/2, oraz z dnia 8 marca 
2012 r., III CZP 2/12, www.sn.pl. 
2 Ibidem. 
3 W tym kierunku idzie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 138, poz. 806).  
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że termin do wniesienia zażaleń będzie biegł od dnia wejścia w życie ustawy. 

Należy nadmienić, że powyższe rozwiązanie może być postrzegane jako 

naruszające ujętą w art. 2 Konstytucji zasadę praworządności. Zasada ta 

obliguje organy państwa do zagwarantowania pewności prawa oraz 

przestrzegania zasady nieretroaktywności (art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W doktrynie i 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się, że zasada nieretroakcji 

nie ma charakteru bezwzględnego, jednakże odstępstwo od tej zasady, która 

należy do fundamentalnych elementów koncepcji państwa prawnego, stanowi 

wyjątek i jest dopuszczalne w szczególności wtedy, gdy jest konieczne dla 

realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości 

chronionej zakazem retroakcji. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem 

Trybunału Konstytucyjnego za dostateczne uzasadnienie nadania ustawie mocy 

wstecznej zostały uznane: konieczność przyznania pierwszeństwa ochronie 

innych zasad (wartości) konstytucyjnych (np. zasadzie sprawiedliwości 

społecznej), konieczność zachowania równowagi budżetowej (chodzi 

o niebezpieczeństwo drastycznego jej załamania, które może usprawiedliwić 

ograniczenie praw socjalnych), eliminacja praw, które nie znajdują uzasadnienia 

w zmienionym ustroju4. W tym miejscu należy wskazać, że w uzasadnieniu do 

przedłożonego projektu ustawy nie przywołano powodów, dla których 

projektodawca ustawy zdecydował się wprowadzić odstępstwo od zasady 

niedziałania prawa wstecz.  

Dodatkowo należy zauważyć, że w podobnej sytuacji, wykonując wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. akt SK 3/05)5, 

stwierdzający niezgodność z Konstytucją art. 39318 § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim 

uniemożliwiał zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu 

zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, ustawodawca 

zrezygnował z umieszczenia w ustawie nowelizującej Kodeks postępowania 

cywilnego przepisu międzyczasowego6.  

                                                 
4 M. Pyziak–Szafnicka, Komentarz do art. 3 Kodeksu cywilnego i przywołane tam orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego, LexOmega. 
5 Sentencja orzeczenia została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 418. 
6 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 69, poz. 592. 
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Proponowana treść art. 2 projektu poza tym, że wprowadza nieznany 

systemowi prawnemu mechanizm ingerencji w prawomocne orzeczenie sądu, 

może przyczynić się również do znacznego, wręcz lawinowego z uwagi na krótki 

termin do zaskarżenia, jaki otworzy się po wejściu w życie ustawy, wzrostu  

spraw w sądach drugiej instancji w całym kraju, wywołanych składaniem przez 

profesjonalnych pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych) 

środków odwoławczych od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie 

przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu. Powyższe spowoduje znaczne obciążenie (finansowe i osobowe) 

sądów drugiej instancji, które będą rozpatrywały zażalenia pełnomocników 

procesowych ustanowionych z urzędu. 

Odnosząc się do kwestii skutków finansowych wejścia w życie 

przedstawionej propozycji legislacyjnej w pozostałym zakresie, należy stwierdzić, 

że uchwalenie zmian w procedurze cywilnej spowoduje wzrost wydatków Skarbu 

Państwa. Wydatki te będą związane ze zwiększeniem się liczby postępowań 

drugoinstacyjnych oraz koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na 

pomoc prawną z urzędu w sytuacji, gdy pierwotna decyzja odmowna sądu w tym 

zakresie zostanie zmieniona w postępowaniu odwoławczym na korzyść 

skarżącego. Należy w związku z tym zauważyć, że środki finansowe związane 

z wejściem w życie projektowanej regulacji nie zostały uwzględnione w ustawie 

budżetowej na rok 2013 w części 15 ,,Sądy powszechne”.  

 

Konkludując należy stwierdzić, że Rząd rekomenduje do dalszych prac 

parlamentarnych senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłoszonych do treści 

art. 2 projektu. 


	Warszawa, 21  sierpnia  2013 r.
	SEJM
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	DSPA–140 – 112(4)/13


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu

