
KOSZTY POMOCY PRAWNEJ UDZIELONEJ PRZEZ ADWOKATA Z URZĘDU   

W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO                                         

Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU (SK 66/19) 

 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2020 roku (sygn. SK 66/19, 

OTK-A 2020/13; Dz. U. z 2020 r. poz. 769) orzekł, że przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2015, poz. 

1801) jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 

92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powołane wyżej rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i 

obowiązywało do dnia 2 listopada 2016 roku. Rozporządzenie to straciło moc na podstawie § 

23 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez 

adwokata z urzędu (Dz. U. 2019, poz. 18), które obowiązuje do chwili obecnej. 

Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu stanowił, 

iż „Opłatę ustala się w wysokości co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 

2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy”. Nadmienić wypada, iż 

opłaty maksymalne określone w rozdziałach 2-4 w/w rozporządzenia odpowiadały stawkom 

minimalnym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w 

sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015, poz. 1800, ze zm.), które weszło w życie 

1 stycznia 2016 r., w jego pierwotnym brzmieniu, bowiem stawki te również uległy korekcie 

(zmniejszeniu) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. 

(Dz.U.2016, poz.1668) zmieniającego wspomniane rozporządzenie z dniem 27 października 

2016 r. 

Nie wdając się w szczegóły uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wskazać 

warto, iż zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowany przepis § 4 ust. 1 

rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r. jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości 

oraz ochrony praw majątkowych, gdyż pogarsza sytuację adwokatów świadczących pomoc 

prawną z urzędu zawężając kryteria ustawowe warunkujące uzyskanie wynagrodzenia bez 



upoważnienia ustawowego w tym zakresie (narusza upoważnienie ustawowe). W uzasadnieniu 

wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazuje, iż status i rola adwokatów wykonujących 

obowiązki w ramach zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych w żaden sposób nie 

uzasadnia różnicowania ich wynagrodzenia poprzez obniżenie pełnomocnikom z urzędu o 

połowę wynagrodzenia, które otrzymaliby, gdyby występowali w sprawie jako pełnomocnicy 

z wyboru.  

Wskutek powołanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepis § 4 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia 

przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z 

urzędu utracił moc z dniem ogłoszenia wyroku tj. z dniem 28 kwietnia 2020 roku. 

Wprawdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisu rozporządzenia  

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, które 

utraciło moc z dniem 2 listopada 2016 roku, to jednak jego przepisy znajdą zastosowanie do 

spraw wszczętych w okresie jego obowiązywania (1 stycznia do 2 listopada 2016 roku) i 

dotychczas niezakończonych. W myśl § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2019 poz. 18), „do spraw wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego aktu normatywnego stosuje się przepisy 

dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji”, zatem rozporządzenie 

z 22 października 2015 roku nadal obowiązuje odnośnie do spraw wszczętych i 

niezakończonych w danej instancji przed 2 listopada 2016 r. 

 Wobec utraty mocy przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

22 października 2015 r. jawi się pytanie, czy istnieje obecnie podstawa prawna do zasądzenia 

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, skoro przepisy 

w/w rozporządzenia nadal znajdują zastosowanie do pewnej kategorii spraw wszczętych i 

niezakończonych w danej instancji w okresie obowiązywania rzeczonego rozporządzenia. 

Dodatkowo powstaje pytanie o skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kontekście 

postępowań prawomocnie zakończonych, w których podstawą rozstrzygnięcia o kosztach 

niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu był zakwestionowany przez 

Trybunał przepis rzeczonego rozporządzenia.   

 



 Odpowiedzi na te pytania udziela w końcowej części uzasadnienia wyroku z dnia 23 

kwietnia 2020 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdzając po pierwsze, iż w związku ze 

stwierdzeniem niekonstytucyjności § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r., 

zainteresowanym podmiotom przysługuje wznowienie prawomocnie zakończonych 

postępowań, w których podstawę prawną w zakresie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów 

procesu stanowił zakwestionowany przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia, a to stosownie do art. 190 

ust. 4 Konstytucji RP, który stanowi, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności 

z Konstytucją (…) aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne 

orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, 

stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia 

na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Po 

drugie, skutkiem wyroku Trybunału jest to, że zarówno w sprawach toczących się na skutek 

wznowienia postępowania, jak i w sprawach wszczętych przed 2 listopada 2016 r. i do tego 

czasu niezakończonych w danej instancji, przy zasądzaniu kosztów pomocy prawnej udzielonej 

przez adwokata z urzędu zastosowanie będą mieć stawki maksymalne określone w § 8-21 

rozporządzenia z 2015 r. 

Odnosząc się do prawomocnych orzeczeń, przepis art. 190 ust. 4 Konstytucji RO 

stanowi samodzielną postawę wznowienia postępowania na podstawie przepisów regulujących 

poszczególne postępowania sądowe (art. 4011 kpc i art. 540 kpk) oraz administracyjne (art. 

145a kpa). Jednak analiza przepisów prawa oraz praktyki orzeczniczej po stwierdzeniu przez 

Trybunał Konstytucyjny, że przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801) jest niezgodny z art. 

64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dalszych zastrzeżeń. Otóż wprawdzie przepis 

art. 190 ust. 4 Konstytucji RP stanowi, iż „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o 

niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na 

podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja 

administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia 

postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach właściwych dla danego postępowania”, to nie zawsze nadzwyczajny środek 

odwoławczy w postaci wniosku (skargi) o wznowienie postępowania będzie właściwy, a to z 

uwagi na fakt, iż niekiedy przepisy o wznowieniu właściwe dla danego postępowania (takiego 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
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pojęcia używa art. 190 ust. 4 Konstytucji RP) mają zakres węższy niż wskazana norma 

konstytucyjna. Tak może być w przypadku  wznowienie postępowania w sprawie orzeczenia o 

kosztach obrony z urzędu, którego podstawę prawną stanowił zakwestionowany przez Trybunał 

Konstytucyjny przepis rozporządzenia, bowiem art. 540 § 2 kpk stanowi, iż jeżeli Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją (…) przepisu prawnego, na podstawie 

którego zostało wydane orzeczenie, postępowanie wznawia się na korzyść strony, zaś 

wznowienie niż może nastąpić na niekorzyść oskarżonego. Jednakże obrońca oskarżonego nie 

jest stroną, zaś wznowienia postępowania w sprawie orzeczenia o kosztach obrony z urzędu 

jedynie w wyjątkowych wypadkach następuje na korzyść strony, zazwyczaj na korzyść 

obrońcy, co wyłącza w praktyce możliwość wznowienia postępowania w przedmiocie kosztów 

pomocy prawnej z urzędu na podstawie art. 540 § 2 kpk. W orzecznictwie wskazuje się 

równocześnie, iż właściwą drogą do uzyskania stosownego wynagrodzenia z tytułu pomocy 

prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w sytuacji, gdy dotychczasowe (prawomocne) 

rozstrzygnięcie o kosztach oparte było na niekonstytucyjnym przepisie, będzie tryb określony 

w art. 626 § 2 kpc, który stanowi, iż w przypadku, gdy zachodzi konieczność dodatkowego 

ustalenia wysokości kosztów, o których rozstrzygnięto w orzeczeniu kończącym postępowanie 

(…) orzeczenie w tym przedmiocie wydaje odpowiednio sąd pierwszej instancji, sąd 

odwoławczy, a w zakresie dodatkowego ustalenia wysokości kosztów także referendarz 

sądowy właściwego sądu ( tak post. SA w Krakowie z 26.11.2020 r., sygn. II AKo 74/20).  

Wobec utraty mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 

października 2015 r. możliwe są co najmniej dwie koncepcje w zakresie orzekania o kosztach 

pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w sprawach wszczętych w okresie 

obowiązywania w/w rozporządzenia i dotychczas niezakończonych. Pierwsza, wprost 

wyrażona w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wedle 

której przy zasądzaniu kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu 

zastosowanie będą mieć stawki maksymalne określone w Rozdziałach 2 – 5 tj. określone 

przepisami § 8-21 w/w rozporządzenia. Wedle drugiej, uchylenie § 4 ust. 1 rozporządzenia 

skutkuje brakiem podstawy prawnej do przyznania adwokatowi kosztów obrony z urzędu, co 

winno spotkać się ze stosowną reakcją normodawcy, choćby poprzez zmianę przepisów 

przejściowych dotychczas obowiązującego rozporządzenia a to § 22 poprzez dopuszczenie 

stosowania aktualnego rozporządzenia do tej kategorii spraw. Wydaje się, iż nie tylko argument 

ekonomiczny adwokatów-obrońców przemawia za pierwszym rozwiązaniem, bowiem stawki 

maksymalne określone w Rozdziałach 2-5 rozporządzenia są wyższe od aktualnych opłat za 



pomoc prawną z urzędu przewidzianych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 

kosztów nieopłaconej pomoc prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, jak i stawek 

minimalnych za czynności adwokackie wynikających z rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.  

 

       Adw. Arkadiusz Slisz 

 

 

 

 

 

 


