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A. Komentarz tezowy

Ustawa z 30.8.2002 r.  
– Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

(wyciąg)

Dział V. Koszty postępowania

Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania 
między stronami

Art. 199. [Zasada ogólna]
Strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udzia-
łem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1. Koszty  postępowania  obejmują  zarówno  koszty  sądowe,  jak 
i koszty zastępstwa procesowego oraz koszty związane z udziałem 
w sprawie strony (uczestnika postępowania), bez względu na celo-
wość ich ponoszenia. Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądo-
we, tj. wpis, opłatę kancelaryjną, oraz wydatki.

2. Każda  ze  stron  (uczestników)  postępowania  sądowoadmini-
stracyjnego ponosi koszty związane z udziałem w tym postępowa-
niu, tj. z obroną jej interesu prawnego.

3. Zasada ponoszenia przez strony (uczestników postępowania) 
kosztów ich udziału w sprawie obowiązuje we wszystkich  instan-
cjach  postępowania  sądowoadministracyjnego,  w  trybach  zwy-
kłym oraz nadzwyczajnych, bez względu na ich rolę we wszczęciu 
i udziale w tym postępowaniu. Ma ona zastosowanie również do 
uczestników postępowania, występujących w nim na prawach stro-
ny (art. 12 i art. 33 § 1 i 2 PostSądAdmU).

4. Przepis  szczególny  może  inaczej  rozłożyć  ciężar  ponoszenia 
przez stronę (uczestnika postępowania) kosztów postępowania. 

5. Wyjątkiem  od  ogólnej  zasady  ponoszenia  kosztów  postępo-
wania jest m.in. zwolnienie od obowiązku ich ponoszenia (art. 220 
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§ 4, art. 222, 227 § 2, art. 234 § 3, art. 239–263 PostSądAdmU), 
obciążenie  kosztami  jednej  strony  na  zasadzie  odpowiedzialności 
za wynik postępowania  (art. 200, 201, 203  i 204 PostSądAdmU), 
miarkowanie  kosztów  (art.  206,  207  §  1  PostSądAdmU),  stosun-
kowe rozłożenie kosztów między stronami, obciążenie jednej stro-
ny kosztami w całości lub w części w związku z jej niesumiennym 
lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem – zasada zawinienia 
(art. 208 PostSądAdmU), odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosz-
tów – zasada słuszności (art. 207 § 2) oraz zwolnienia wynikające 
z przepisów szczególnych.

6. Ogólna zasada ponoszenia kosztów sądowych stanowi punkt 
wyjścia  dla  rozpatrywania  zasadności  zwolnienia  od  obowiązku 
uiszczenia kosztów sądowych oraz obowiązku ponoszenia kosztów 
zastępstwa procesowego jako wyjątku. 

7. Egzekwowanie obowiązku ponoszenia kosztów postępowania 
nie może prowadzić do pozbawienia strony (uczestnika postępowa-
nia) prawa do sądu. 

 → Patrz: Część B, Rozdz. 1.2.1.

Art. 200. [Uwzględnienie skargi]
W razie uwzględnienia skargi przez sąd I instancji przysługuje 
skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął 
zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub prze-
wlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępo-
wania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

1. W  przypadku  uwzględnienia  skargi  kosztami  postępowania 
poniesionymi przez stronę skarżącą obciążony zostaje organ admi-
nistracji, którego działania, bezczynności albo przewlekłego prowa-
dzenia postępowania skarga dotyczyła. Przywołany przepis stanowi 
wyraz przyjęcia dla rozstrzygania w sprawie kosztów postępowania 
sądowego na skutek orzeczenia niekorzystnego dla organu zasady 
rezultatu.

2. W przypadku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępo-
wania sądowego sąd z urzędu zwraca także uiszczoną od niej opła-
tę z kasy sądu (art. 17 ust. 3 SkNZU). 

3. Uwzględnienie skargi przez sąd administracyjny I instancji na-
stępuje w drodze jednego z orzeczeń wskazanych w art. 145–150 
PostSądAdmU oraz art. 282 § 2 w zw. z art. 276 PostSądAdmU.

4. Uwzględnienie wniosku wszczynającego postępowanie przed 
sądem jest również, na zasadzie art. 64 § 3 PostSądAdmU, podsta-
wą do zasądzenia  zwrotu od organu kosztów postępowania nie-
zbędnych do celowego dochodzenia praw objętych wnioskiem. 
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5. Nie  dokonuje  się  zwrotu  kosztów  postępowania  w  sprawie 
rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego z uwagi na brak przesłanki 
ponoszenia tych kosztów w celu dochodzenia praw przez podmioty 
uczestniczące w tym postępowaniu.

6. Sądem administracyjnym I instancji uwzględniającym skargę jest 
również NSA, gdy korzysta z uprawnienia z art. 188 PostSądAdmU 
rozpoznania skargi. 

7. Sąd  postanawia  o  zwrocie  kosztów  postępowania  sądowe-
go,  co do  zasady, na wniosek, o  którym mowa w art.  209  i  210 
PostSądAdmU, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające orze-
kanie w drodze wyjątku z urzędu (art. 210 § 2 PostSądAdmU oraz, 
w zakresie wpisu od skargi, art. 17 ust. 3 SkNZU).

8. Zakres  zwrotu  kosztów postępowania  obejmuje  koszty  nie-
zbędne  do  celowego  dochodzenia  praw,  w  przypadku  każdego 
rozpoznania  skargi  przez  sąd  administracyjny  I  instancji.  Zasada 
ta dotyczy również wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocni-
ka procesowego, gdy sprawa zostaje przekazana temu sądowi do 
ponownego rozpoznania na skutek uchylenia przez NSA wyroku 
sądu administracyjnego I instancji niekorzystnego dla strony skar-
żącej. 

9. O celowości poniesionych przez stronę kosztów postępowania 
decyduje sąd, z wyjątkiem uznanych za niezbędne kosztów wymie-
nionych w art. 205 PostSądAdmU. 

10. Kosztami  niezbędnymi  do  celowego  dochodzenia  spraw  są 
opłaty (wpis sądowy i opłata kancelaryjna) uiszczone w prawidło-
wej kwocie. 

11. Do kosztów postępowania niezbędnych do celowego docho-
dzenia praw zalicza się również koszty każdego postępowania in-
cydentalnego, w obu instancjach, bez względu na jego wynik oraz 
moment  ich  poniesienia  (po  wydaniu  wyroku),  koszty  związane 
z wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia kończącego po-
stępowanie sądowoadministracyjne w I instancji, jeżeli na jej skutek 
doszło do rozpoznania skargi przez sąd I instancji.

12. Zwrot kosztów postępowania  sądowego następuje  również 
w przypadku stwierdzenia przez sąd I instancji nieważności zaskar-
żonego aktu. 

13. Warunkiem zwrotu stronie kosztów postępowania sądowego 
jest  złożenie  sądowi wykazu niezbędnych  kosztów postępowania 
poniesionych w związku z podjętą czynnością, np.: złożeniem repli-
ki na odpowiedź na skargę. 

14. Uczestnikom  postępowania  przysługuje  zwrot  kosztów  po-
stępowania na zasadach ogólnych w związku z czynnościami proce-
sowymi prowadzącymi do ochrony ich prawa i interesu prawnego. 



4

Art. 201 A. Komentarz tezowy

15. W  postępowaniu  przed  wojewódzkimi  sądami  administra-
cyjnymi  nie  przysługuje  zwrot  kosztów  postępowania  stronie 
przeciwnej  –  organowi  administracji, w  przypadku  oddalenia  lub 
odrzucenia  skargi,  a  także  umorzenia  postępowania  związanego 
z cofnięciem skargi.

16. Niezbędność  i  celowość poniesienia  kosztów postępowania 
podlega ocenie sądu uwzględniającego indywidualne okoliczności 
każdej sprawy.

17. Sąd administracyjny I instancji obowiązany jest do szczegóło-
wego przedstawienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie 
kosztów  postępowania  poprzez  wskazanie  zastosowanych,  ogól-
nych  przepisów  procesowych  oraz  przepisu  odpowiedniego  roz-
porządzenia, oraz wskazania kwot, jakie składają się na zasądzone 
koszty.

18. Niewykonanie przez sąd obowiązku zawarcia postanowienia 
o  kosztach  postępowania  sądowego w  orzeczeniu  uwzględniają-
cym skargę lub nieuwzględnienie w całości wniosku strony skarżą-
cej o ich zwrot przez organ bez stosownego, w tym drugim przy-
padku,  rozstrzygnięcia  w  sentencji  orzeczenia  uwzględniającego 
skargę,  stanowi  podstawę  złożenia wniosku  o  uzupełnienie  tego 
orzeczenia na podstawie art. 157 PostSądAdmU. 

 → Patrz: Część B, Rozdz. 2.2.

Art. 201. [Umorzenie postępowania]
§  1. Zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu tak-
że w  razie umorzenia postępowania z  przyczyny określonej 
w art. 54 § 3.

§ 2. W razie umorzenia postępowania w przypadku określonym 
w art. 118 § 2, przepis art. 206 stosuje się odpowiednio.

1. Uwzględnienie  skargi  przez  organ  w  ramach  autokontroli 
albo na skutek ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym 
jest następstwem przyznania przez działający z pozycji władzy or-
gan racji stronie skarżącej w przedmiocie dochodzonych przez nią 
praw. 

2. Uwzględnienie skargi przez organ administracji w ramach au-
tokontroli powoduje umorzenie postępowania w sprawie i orzecze-
nie o zwrocie skarżącemu kosztów postępowania od tego organu.

3. Zwrot obejmuje poniesione koszty sądowe oraz koszty zastęp-
stwa procesowego. Obejmuje więc kwotę wpisu sądowego od skar-
gi  (wniosku),  bez  uiszczenia  którego  sąd  nie  podejmuje  żadnych 
czynności  zmierzających  do  przeprowadzenia mediacji  lub  oceny 
wystąpienia podstaw umorzenia postępowania sądowego. 
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4. Orzeczenie  o  kosztach  na  podstawie  art.  201  §  1  lub  2 
PostSądAdmU następuje na ogólnych zasadach skargowości wyni-
kających z art. 200 w zw. z art. 209 i 210 PostSądAdmU. 

5. Umorzenie  postępowania  sądowego  na  skutek  przeprowa-
dzonej mediacji powoduje  zwrot kosztów postępowania  skarżą-
cemu w całości lub w części, w zależności od ostatecznego wyniku 
sprawy. 

6. Jeżeli  sąd  nie  orzeknie  o  kosztach  postępowania  sądowego 
w  orzeczeniu  umarzającym  postępowanie  na  skutek  uwzględnie-
nia skargi w ramach autokontroli organu, albo ustaleń dokonanych 
w postępowaniu mediacyjnym lub nie uwzględni w całości wniosku 
strony skarżącej o zwrot przez organ tych kosztów bez stosownego 
rozstrzygnięcia w sentencji orzeczenia umarzającego postępowanie, 
strona uprawniona do zwrotu kosztów może złożyć wniosek o uzu-
pełnienie tego orzeczenia na podstawie art. 157 PostSądAdmU. Sąd 
orzeka w sprawie postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejaw-
nym, doręczanym obu stronom wraz z uzasadnieniem. Na postano-
wienie to przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.

 → Patrz: Część B, Rozdz. 2.4.

Art. 202. [Kilku uprawnionych]
§ 1. Jeżeli po stronie skarżącej występuje kilku uprawnionych 
w sprawie, zwrot kosztów przysługuje każdemu z nich odpo-
wiednio do udziału w sprawie.

§  2. Jeżeli uprawnienia lub obowiązki skarżących, o  których 
mowa w § 1, związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, 
zwrot kosztów następuje na ich rzecz solidarnie.

1. Zwrot  kosztów  postępowania  w  sytuacji  współuczestnictwa 
formalnego, tj. gdy między poszczególnymi podmiotami występu-
jącymi po  stronie  skarżącej  istnieje  tylko więź  zewnętrzna,  zasto-
sowanie  ma  zasada  rozdzielności  zwrotu  kosztów  postępowania 
– każdy podmiot po stronie skarżącej otrzymuje zwrot poniesionych 
przez  siebie  kosztów,  na  swój wniosek,  odpowiednio  do  udziału 
w sprawie. 

2. Orzeczenie  o  zwrocie  kosztów  współuczestnikom  powinno 
określać jego sposób tak, aby umożliwić jego wykonanie. Może to 
nastąpić poprzez wskazanie albo, że zasądzono koszty solidarnie, 
albo w części, w jakich każdemu uprawnionemu powinny być wy-
płacone.

3. Komentowany przepis nie znajduje zastosowania w przypadku 
połączenia do łącznego rozpoznania lub rozstrzygnięcia przez sąd 
oddzielnych spraw. 
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Rozdział 1. Koszty sądowe

1. Pojęcie kosztów sądowych

Regulacja odnosząca się do kosztów postępowania, zawarta 
w PostSądAdmU, została w znacznej części przeniesio na z nieobowią-
zującej już ustawy z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych1 oraz KPC. W związku z tym, występujące na tle niektórych 
ure gulowań rozbieżności związane z charakterem postępowania sądowo-
administracyjnego musiały zostać dostosowane do celów praktyki  przez 
orzecznictwo sądowe, do czasu ewentualnej zmiany przepisów.

Definicja legalna kosztów sądowych została zawarta w przepisie 
art. 211 PostSądAdmU i ogranicza się do wskazania, przez wyliczenie, 
jakie należności zalicza się co zalicza się do kosztów sądowych. Pojęcie 
kosztów sądowych związa ne jest wyłącznie z ponoszonymi przez stronę 
kosztami powstałymi w związku z wszczęciem, prowadzeniem i zakoń-
czeniem postępowa nia sądowego. Koszty sądowe są elementem „nie-
zbędnych kosztów postępowania procesowego”, o których jest mowa 
w art. 205 PostSądAdmU.

Przepis art. 211 PostSądAdmU dokonując podziału kosztów sądo-
wych na „opłaty sądowe i zwrot wydatków”, w sposób wyraźny wskazu-
je, że do kosztów zalicza się „zwrot wydatków”, a nie „wydatki”, przez 
co zawęża po jęcie kosztów sądowych tylko do tych wydatków, które 
podlegają zwrotowi przez stronę na rzecz sądu. Obecnie obowiązują-
ca ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych2, 
która weszła w życie 2.3.2006 r., do kosz tów sądowych postępowania 
cywilnego zalicza opłaty i wydatki. Regulacja zawarta w KSCU różni 
się zatem od przyjętej w PostSądAdmU.

Wpisem jest opłata sądowa, którą strona powinna uiścić samodziel-
nie, względnie albo na żąda nie sądu. Wpis wnosi się od pism wszczy-
nających postępowanie przed sądem administracyjnym, a więc skargi, 
skargi kasacyjnej, zaża lenia oraz skargi o wznowienie postępowania 
(art. 230 PostSądAdmU), skargi na przewlekłość postępowania sądo-
wego i oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia.

1 T.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.
2 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.
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Opłatą kancelaryjną jest należność z tytułu wykonania przez sąd czyn
ności związanych z wnioskiem strony o dokonanie czynności przez sąd, 
w tym za stwierdzenie prawomocności, wydanie odpisów, zaświadczeń, 
wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt i za odpis orzeczenia 
z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w termi-
nie (art. 234 PostSądAdmU). O wysokości opłaty kancelaryjnej decy-
duje rodzaj czynności, nie ma na nią wpływu charakter sprawy, w której 
dochodzi do jej podjęcia.

Opłaty sądowe są dochodami budżetu państwa, co reguluje art. 111 
pkt 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych3, stanowiący że „do-
chodem budżetu państwa są podatki i opłaty, które zgodnie z odrębnymi 
ustawami nie stanowią do chodów jednostek samorządu terytorialnego, 
przychodów funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów 
publicznych”.

Opłaty sądowe są rodzajem danin publicznych, których ponoszenie 
na zasadzie powszechności i równości stanowi obowiązek przewidziany 
w art. 84 Konstytucji RP. Dlatego każdy przewidziany prawem wyjątek 
od tej zasady powinien być interpretowany w drodze wykładni ścisłej, 
przy uwzględnieniu innych wartości chronionych w Konstytucji RP.

Ogólna zasada ponoszenia kosztów sądowych stanowi punkt wyj-
ścia dla rozpatrywania zasadności zwolnienia od obowiązku uiszcze-
nia kosztów sądowych oraz obowiązku ponoszenia kosztów zastępstwa 
procesowego jako wyjątku. Obowiązek ten sprzyja rozwadze w wybo-
rze sądowej drogi dochodzenia swoich praw. W konsekwencji przepi-
sy PostSądAdmU określające przesłanki przyznania prawa pomocy, 
w drodze wyjątku od zasady, nie mogą być interpretowane według reguł 
wykładni rozszerzającej. Nadto zastosowanie przez ustawodawcę wska-
zanej wyżej formuły uregulowania instytucji prawa pomocy obliguje 
wnioskodawcę do zachowania szczególnej staranności przy wykazy-
waniu podstaw, które uzasadniają jego żądanie zwolnienia od kosztów 
sądowych.

Egzekwowanie obowiązku ponoszenia kosztów postępowania nie 
może prowadzić do pozbawienia strony (uczestnika postępowania) 
uprawnienia poddania kontroli niezawisłego sądu zgodności z prawem 
władczego działania, bezczynności lub przewlekłego postępowania 
administracji publicznej ze względu na jej sytuację materialną. 

Stosowanie zasady ponoszenia przez stronę (uczestnika postępowa-
nia) kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie wy-
maga wyważenia, z jednej strony, konstytucyjnych oraz prawnomiędzy-
narodowych dyrektyw realizacji prawa do sądu oraz, z drugiej strony, 
powszechności i równości ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, do 
których zalicza się koszty sądowe. Dlatego niezasadne jest stosowanie 
przy dokonywaniu wykładni reguł wyjątkowych, w zakresie ponoszenia 

3 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
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kosztów postępowania sądowego, wynikających z przepisów szczegól-
nych, wykładni rozszerzającej, czy też postulowanej przez komentato-
rów wykładni zawężającej. Wyjątki te winny podlegać wykładni ścisłej.

2. Obowiązek uiszczenia wpisu

Obowiązek wniesienia wpisu powstaje z chwilą wniesienia pisma do 
sądu. Przepis art. 230 § 1 PostSądAdmU stanowiąc: „Od pism wszczyna-
jących po stępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji” 
wska zuje, że obowiązek uiszczenia wpisu (stosunkowego lub stałego) 
odnosi się do pism wszczynających postępowanie zarówno przed sądem 
I instancji, jak i II instancji (NSA).

Przywołany przepis wylicza enumeratywnie pisma, które uznaje się za 
wszczynające postępowanie w sprawie. Są to: skarga, skarga kasacyjna, 
zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Przepis wskazuje, że od 
tych pism pobiera się wpis, precyzując w przepisie art. 231 PostSądAdmU, 
kiedy wpis jest wpisem stosunkowym, a kiedy wpisem stałym. Do wyli-
czenia tego należy w aktualnym stanie prawnym dodać skargę na przewle-
kłość postępowania sądowego oraz skargę o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia. Obowiązek uiszczenia wpisu od-
nosi się również do wniosków wszczynających postępowanie w sprawie, 
bowiem postępowanie sądowe może być wszczęte również na wniosek, 
jeżeli ustawy tak stanowią (art. 63 i art. 64 § 3 PostSądAdmU). Dotyczy 
to wniosków wszczynających od rębne postępowanie w sprawie (np. wy-
mierzenie grzywny organowi administracyjnemu, który nie przekazał są-
dowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej wniesienia – art. 55 § 1 PostSądAdmU; podję-
cie uchwały abstrakcyjnej przez NSA – art. 264 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 
PostSądAdmU; odtworzenie zaginionych lub znisz czonych akt – art. 289 
§ 1 i 2 w zw. z art. 288 PostSądAdmU; rozstrzygnięcie sporu kompeten-
cyjnego – art. 4 PostSądAdmU).

Obowiązek uiszczenia wpisu nie odnosi się do wniosków dotyczących 
postępowania incydentalnego (wpadkowego), jak np. wniosek o przy-
wrócenie terminu do wniesienia skargi, wniosek o wymierzenie organo-
wi grzywny w trybie art. 55 § 1 PostSądAdmU złożony po przesłaniu 
przez organ akt sprawy wraz ze skargą oraz odpowiedzią na nią, wnio-
sek o wyłączenie sędziego itp. Wnioski takie nie wszczynają odrębnego 
postępowania sądowoadministracyjnego, które zostało już uruchomione 
skargą, lecz ściś le się z nią wiążą. Z tego względu złożenie takiego wnio
sku nie nakłada na stronę obowiązku uiszczenia wpisu od tego wnio sku 
(post. NSA z 8.12.2005 r.4 wraz z glosą aprobującą K. Kaszubowskiego).

4 II OZ 1197/05, GSP–Prz. Orz. 2006, Nr 2, s. 1; wszystkie powołane orzeczenia sądów 
administracyjnych, oprócz wypadków wyraźnie wskazanych, opublikowane zostały w Centralnej 
Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach na stronie internetowej NSA.
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W literaturze istnieją rozbieżne poglądy odnośnie zakresu pojęcia 
wniosków wszczynających postępowanie przed sądami administracyj
nymi w danej instancji. Rozbieżność odnosi się do zagadnienia, czy 
odnosić je tylko do wniosków dających podstawę do wszczęcia odręb-
nego postępowania, niezależnego od postępowania głównego i tylko 
od nich pobierać wpis (np. postępowanie o wymierzenie grzywny na 
podstawie art. 55 § 1 PostSądAdmU lub postępowanie w razie zagi-
nięcia lub zniszczenia akt – art. 289 PostSądAdmU), czy też obejmo-
wać nim również postępowania wpadkowe, takie jak np. postę powanie 
w sprawie przywrócenia terminu do dokonania czynności (art. 86 § 1 
PostSądAdmU)5. Za szerokim rozumieniem tego pojęcia, obejmującym 
przykładowo wniosek, o którym mowa w art. 86 § 1 PostSądAdmU, 
opowiedział się J. P. Tarno6, który uznał, że w takim wypadku tak
że należy pobierać wpis. Przeciwny pogląd wyrazili M. Masternak7 
i J. Kacprzak8 . J. Kacprzak za bezspor ne uznał, że do wniosków, od 
których nie pobiera się wpisu, należą te, które są składane wraz ze 
skargą (np. o przywrócenie terminu do wnie sienia skargi) albo skła-
dane w toku postępowania sądowego (np. o wy mierzenie grzywny na 
podstawie art. 112 PostSądAdmU). Wyraził również pogląd, że nie 
pobiera się wpisu od wniosków o sprostowanie, uzu pełnienie lub wy-
kładnię orzeczenia (art. 156–159, 163 PostSądAdmU), gdyż nie mają 
one samodzielnego bytu w znaczeniu wszczęcia przed sądem postępo-
wania zmierzającego do kontroli zaskarżonego aktu, tylko są związane 
z wynikiem już przeprowadzonej kontroli. Zasadny wydaje się drugi 
z przedstawionych poglądów. Stanowi on realizację zasady wkładania 
na strony (uczestników postępowania) ciężaru finansowego kosztów 
z tytułu ich czynności procesowych jedynie w wyraźnie przewidzia-
nych przepisem prawa przypadkach. Skoro granice sprawy zawisłej 
przed sądem administracyjnej wyznaczone są przez materialnoprawne 
podstawy działania organów wobec określonego stanu faktycznego, to 
wszelkie czynności procesowe podejmowane w ramach raz uruchomio-
nego postępowania sądowego powinny być wolne od kosztów, chyba 
że przepis prawa wyraźnie koszty te przewiduje.

5 M. Niezgódka-Medek, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, 
Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006, s. 528.

6 J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj nymi. Komentarz, Warszawa 
2006, s. 478.

7 M. Masternak, [w:] W. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowo-
administracyjne, Warszawa 2004, s. 209.

8 J. Kacprzak, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybra-
ne), materiały na Konferencję Sędziów NSA, Popowo 20–22 października 2003 r., maszynopis 
powielony, Warszawa 2003, s. 106–108.


