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Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

                     Szanowna Pani Marszałek 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (druk 
nr 1899).  

 

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 o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 1899) 
 
 

I.  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (druk sejmowy nr 1899), zwany dalej „projektem”, ma na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 

2013 r. (sygn. akt SK 30/09).  

W sentencji tego wyroku Trybunał stwierdził, iż art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy  

z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, 

Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431  

oraz z 2012 r. poz. 1101) w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym 

wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie 

referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie 

prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 oraz art. 176 

Konstytucji. 

W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, że w interesie publicznym jest,  

aby dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), którego celem jest 

zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, odpowiadały rzeczywistości. 

Skarga na czynność referendarza, złożona przez zainteresowanego wobec 

dokonania przez referendarza wpisu niezgodnego z rzeczywistością – co miało 

miejsce w sprawie, na kanwie której wniesiono skargę konstytucyjną – jest sposobem 

na odwrócenie skutków takiego orzeczenia. 

Trybunał podniósł też, że skutkiem zakwestionowanego przepisu, który 

uzależnia zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza od stwierdzenia przez 

sąd uwzględniający tę skargę oczywistego naruszenia prawa, jest stan niepewności 

co do ekonomicznego bilansu podejmowanych czynności procesowych, który może 

w istotny sposób rzutować na decyzje o wystąpieniu z tym środkiem zaskarżenia.  

Z tego też względu obowiązujące przepisy godzą w prawo do odpowiedniego 
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ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności. 

Przyjęta regulacja jest ponadto sprzeczna z zasadą ochrony zaufania obywateli  

do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

 

Projekt przewiduje zmianę przepisu art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy  

z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 90, poz. 594, z późn. zm.), zwanej dalej „u.k.s.c.”, w zakresie, w jakim  

w postępowaniu wszczętym z urzędu przepis ten nie przewiduje zwrotu opłaty  

od skargi na postanowienie referendarza sądowego – uwzględnionej z innego 

powodu niż oczywiste naruszenie prawa. 

Zgodnie z projektowanym art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f  u.k.s.c., sąd z urzędu będzie 

miał obowiązek zwrócić stronie całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie 

referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona w sprawie, w której 

postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach – tylko w razie 

uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego 

naruszenia przez sąd. 

 

II. Zgodnie z obowiązującym art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f  u.k.s.c., sąd z urzędu 

zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego w razie jej uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa  

i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.  

Przepis ten nie przewiduje, co zakwestionowano w ww. wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r., zwrotu w postępowaniu nieprocesowym 

wszczętym z urzędu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego 

uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa.  

Projekt stanowi realizację ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie budzi 

zastrzeżeń.  

 
Rada Ministrów pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie 

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 1899)  
i opowiada się za skierowaniem tego projektu do dalszych prac legislacyjnych. 
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