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Przedmowa

W imieniu własnym oraz Wydawnictwa C.H. Beck mam zaszczyt
i przyjemność przedstawić praktyczny komentarz unormowania instytucji
kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi opublikowany
w ramach serii wydawniczej – Krótkie Komentarze Becka.

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie stronom i uczest-
nikom postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich pełnomocnikom
swobodne, szybkie i efektywne posługiwanie się instytucjami proce-
sowymi związanymi z kosztami tej procedury. Komentarz wskazuje
możliwe sposoby interpretacji przepisów prawa, ich różne stosowanie oraz
praktyczne rozwiązania problematycznych sytuacji procesowych, a przede
wszystkim wynikające z nich ryzyko dla interesu prawnego tych podmio-
tów oraz sposoby jego minimalizacji i naprawy błędów w prowadzeniu
spraw swoich i klientów.

W zamierzeniu Autora Czytelnicy uzyskują narzędzie oceny rów-
nież opłacalności wszczynania postępowania sądowoadministracyjnego
z punktu widzenia porównania przewidywanych kosztów pieniężnych
wynikających z udziału w tym postępowaniu i spodziewanych korzyści
z wygranej sprawy. Stanowi ono dla nich pomoc w ocenie ryzyka wyni-
kającego z różnic w interpretacji i stosowaniu komentowanych przepisów,
ale również w jego minimalizacji i w reagowaniu na skutki błędów
w prowadzeniu spraw.

Publikacja ma pomóc w rozwiązaniu następujących problemów:
1) ustalaniu kwoty kosztów związanych z występowaniem przed sądem

administracyjnym celem podjęcia decyzji o ich ponoszeniu pod
kątem ciężaru finansowego związanego z wszczęciem postępowania
i udziałem w nim oraz ryzyka zapłaty kosztów drugiej strony,

2) wskazanie sposobu i terminu regulowania kosztów sądowych po-
zwalających na sprawne i szybsze doprowadzenie do rozstrzygnięcia
sprawy przez sąd,

3) zasad zwalniania z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika
procesowego,

4) efektywność ubiegania się o zwrot i zasądzenie kosztów od strony
przeciwnej oraz

5) ochrona przed egzekucją nieuiszczonych należności z tytułu kosztów
sądowych.
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Przedmowa

Komentarz ten jest kontynuacją pracy rozpoczętej wraz z Panią
sędzią NSA Lidią Błystak, której efektem było opublikowanie nakładem
Wydawnictwa C.H. Beck w roku 2015 książki pt. „Koszty w postępowaniu
sądowoadministracyjnym”.

Michał Kazek
Wrocław, styczeń 2020
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