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 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 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 994). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 

parlamentarnych.  

 

 

 

Z poważaniem 

Mateusz Morawiecki 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

      Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
  

 

 
 



Stanowisko Rządu 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (druk nr 994) 

 

I. Przedmiot projektu ustawy i istota projektowanej zmiany 

 

W projekcie ustawy zaproponowano dodanie w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186, 

dalej: u.k.s.c.) po art. 98a, art. 98b w brzmieniu: „Art. 98b. W elektronicznym postępowaniu 

upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.”. Celem wskazanej zmiany jest dostosowanie 

systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

(sygn. akt P 19/16). Trybunał orzekł, że art. 104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym wyłącza możliwość uzyskania przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów 

sądowych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

W nowym art. 98b u.k.s.c. proponuje się zatem przyjęcie rozwiązania, zgodnie 

z którym zwolnienie od obowiązku ponoszenia wydatków w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym będzie miało charakter ustawowy. To rozwiązanie, z uwagi na swój 

automatyzm, nie będzie dodatkowo angażowało zasobów wymiaru sprawiedliwości w ocenę, 

czy sytuacja majątkowa strony pozwala na zwolnienie od kosztów sądowych. Pozwoli 

to na usprawnienie tego postępowania i wyeliminowanie sytuacji, które ograniczałyby prawo 

do sądu.  

 

II. Uwagi szczegółowe 

 

Projektowana zmiana nie budzi wątpliwości. Wprowadzenie przewidzianej 

w projekcie regulacji w najwcześniejszym możliwym terminie należy uznać za pożądane, 

w celu zapewnienia zgodności przepisów u.k.s.c. z konstytucyjnym wzorcem kontroli 

oraz jak najpełniejszego zabezpieczenia interesów stron postępowań sądowych w sprawach 

cywilnych.  

 

Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 994).  
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