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UCHWAŁA NR 107/2021 

Naczelnej Rady Adwokackiej  

z dnia 16 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji  

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.) 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i art. 2 

ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, w tym  

w interesie wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie troskę o jego prawidłowe 

funkcjonowanie, Naczelna Rada Adwokacka uchwala co następuje: 

1. wystąpić do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją w interesie publicznym  

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów 

prawa, tj. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.)  poprzez: 

- zmianę w art. 108 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Art.  108. 

§ 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w 

instancji, z zastrzeżeniem § 3. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach 

poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie 
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referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia 

kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji 

wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów 

obciążających strony. 

§ 2. Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę 

sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o 

kosztach instancji odwoławczej, z zastrzeżeniem § 3.  

§ 3. Zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd 

przyznaje w oddzielnym postanowieniu, które wydaje po wydaniu orzeczenia 

kończącego sprawę w instancji. W przypadku cofnięcia lub zwolnienia przez sąd 

ustanowionego z urzędu adwokata lub radcy prawnego, a także wygaśnięcia 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wskutek śmierci strony, która korzystała 

z pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Sąd na wniosek pełnomocnika ustanowionego 

z urzędu w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu rozstrzyga w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zasądzając zwrot 

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.  

§ 4. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części. 

§ 5. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w każdym 

przypadku ponosi Skarb Państwa. W sprawie, w której kosztami procesu został 

obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy prawnej udzielonej 

przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, Sąd zasądza zwrot kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu od przeciwnika tej strony na rzecz 

Skarbu Państwa z jednoczesnym przyznaniem od Skarbu Państwa i poleceniem 

wypłaty równowartości tych kosztów na rzecz pełnomocnika procesowego strony 

korzystającej z pomocy prawnej udzielonej z urzędu z sum Skarbu Państwa.” 
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- zmianę w art. 626 w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.) i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Art.  626. 

§ 1. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd określa, kto, w jakiej 

części i zakresie ponosi koszty procesu, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 2. Jeżeli w orzeczeniu wymienionym w § 1 nie zamieszczono rozstrzygnięcia 

o kosztach, jak również, gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich 

wysokości lub rozstrzygnięcia o kosztach postępowania wykonawczego, orzeczenie w 

tym przedmiocie wydaje odpowiednio sąd pierwszej instancji, sąd odwoławczy, a w 

zakresie dodatkowego ustalenia wysokości kosztów także referendarz sądowy 

właściwego sądu. 

§ 3. Na orzeczenie w przedmiocie kosztów służy zażalenie, jeżeli nie wniesiono 

apelacji. W razie wniesienia apelacji i zażalenia - zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy 

łącznie z apelacją. 

§ 4. Zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd 

przyznaje w oddzielnym postanowieniu, które wydaje po wydaniu orzeczenia 

kończącego sprawę w instancji. Na wniosek pełnomocnika lub obrońcy ustanowionego 

z urzędu w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu sąd rozstrzyga także na każdym etapie postępowania, zasądzając zwrot kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu do wysokości kosztów aktualnie 

należnych na danym etapie postępowania. 

§ 5. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części. 

§ 6. Na postanowienie, o którym mowa w § 4 służy zażalenie. W razie wniesienia 

apelacji i zażalenia - zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy łącznie z apelacją.” 

2. Wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję 

lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję. 
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3. Upoważnić adw. Przemysława Rosatiego do reprezentowania Naczelnej Rady 

Adwokackiej w pracach nad petycją przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

do złożenia petycji. 

 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

(Jacek Trela) 

Adw. Jacek Trela 

 


