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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 649) 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 

 

[Dział XIII 

Koszty postępowania 

 

Art. 117. 

§ 1. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia wykłada tymczasowo 

Skarb Państwa. 

§ 2. Koszty obrońcy i pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła. Koszty obrońcy 

wyznaczonego w sytuacji określonej w art. 21 § 1 i art. 22 wykłada tymczasowo Skarb 

Państwa. 

Art. 118. 

§ 1. W razie skazania, obwinionego obciąża się zryczałtowanymi wydatkami postępowania 

oraz innymi należnościami, o których mowa w § 3, jeżeli należności takie powstały w 

postępowaniu. 

§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania w sprawie, w której 

wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb 

Państwa, a gdy wniosek taki złożył oskarżyciel posiłkowy - ten oskarżyciel; w razie jednak 

umorzenia postępowania w wypadku określonym w art. 31 § 1 koszty postępowania 

ponosi Skarb Państwa. 

§ 3. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane 

wydatki postępowania nie obejmują jednak należności dla osób, zakładów, instytutów i 
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instytucji powołanych do wydania opinii oraz należności ustanowionych z urzędu obrońcy 

i pełnomocnika. 

§ 4. Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania, a także opłaty, o której mowa w art. 

113 § 2, określi, w drodze rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości, uwzględniając 

realnie ponoszone koszty poszczególnych czynności. 

 

Art. 119. 

Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616, art. 617, art. 618 § 1 i 3, 

art. 618a-618l, art. 619 § 3, art. 623, art. 624 § 1, art. 625-627, art. 630, art. 632a, art. 

633-635, art. 636 § 1 i 2, art. 637-639 i art. 641 Kodeksu postępowania karnego, przy 

czym wydatkami Skarbu Państwa są także wydatki ponoszone w toku czynności 

wyjaśniających.] 

 

<Dział XIII 

Koszty postępowania 

 

Art. 117. 

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w 

sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności 

wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa. 

§ 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, 

która go ustanowiła.  

§ 3. Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających 

przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu 

terytorialnego wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Art. 118. 

§ 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują:  

1) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii;  

2) nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów 

lub radców prawnych.  
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§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym 

wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności 

wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 § 2, 

uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności. 

 

Art. 119. 

§ 1. W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, 

zryczałtowane wydatki i należności, o których mowa w art. 118 § 1 pkt 1 i 2, na rzecz 

odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki 

na rzecz oskarżyciela posiłkowego. 

§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty 

postępowania ponosi: 

1) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny – 

odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w 

charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;  

2) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy – 

oskarżyciel posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku 

określonym w art. 31 § 1 – odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego. 

§ 3. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub 

jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 4. Koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla 

zapewnienia obwinionemu jego prawa do obrony ponosi odpowiednio Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.  

 

Art. 120. 

§ 1. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w 

przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku: 

1) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) – do 

prokuratora; 
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2) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – do 

prokuratora nadrzędnego.  

§ 2. Jeżeli organ nadrzędny, prokurator albo prokurator nadrzędny nie przychyli się do 

zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.  

 

Art. 121. 

§ 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616, art. 618 § 1 i 3, 

art. 618a–618l, art. 623, art. 624 § 1, art. 625, art. 626, art. 630, art. 632a–635, art. 

636 § 1 i 2, art. 637–639 i art. 641 Kodeksu postępowania karnego, przy czym 

wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego 

ponoszone w toku czynności wyjaśniających. 

§ 2. Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna 

ustawa.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 1139)  

Art. 29. 

[1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa.] 

<1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa 

albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.> 

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 

1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę 

ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) 

 

Art. 22
3
. 

[1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb 

Państwa.] 
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<1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb 

Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak 

stanowi.> 

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których 

mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków 

stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną 

pomoc. 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 

666, 768 i 1452) 

Art. 206. 

§ 1. Sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych lub pieniężnej kary 

porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego 

terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji. 

§ 2. W zakresie rozkładania na raty i umarzania należności sądowych stosuje się odpowiednio 

art. 49-51, przy czym okres rozłożenia na raty pieniężnej kary porządkowej nie może 

przekroczyć 6 miesięcy. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o: 

1)   nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest 

kwota pieniężna, 

2)   nawiązce lub świadczeniu pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

- z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku. 

<§ 4. W razie zasądzenia kosztów sądowych na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego sąd, z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła tytuł 

egzekucyjny jednostce samorządu terytorialnego. Przepisów § 1 i 2 oraz art. 12a nie 

stosuje się.> 

 


