KOSZTY SĄDOWE

KOSZTY SĄDOWE

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga
o wznowienie postępowania, od których pomimo
wezwania nie został uiszczony należny wpis,
podlegają odrzuceniu przez sąd!

W każdym piśmie wszczynającym
postępowanie sądowe w danej
instancji należy podać wartość
przedmiotu zaskarżenia, jeżeli
od tej wartości zależy wysokość
opłaty.
 Od pism wszczynających postępowanie przed

sądem administracyjnym w danej instancji pobiera
się WPIS STOSUNKOWY lub STAŁY.

KTO NIE MUSI PŁACIĆ
KOSZTÓW SĄDOWYCH:
Strona skarżąca działanie
(lub bezczynność) organu
w sprawach:
 pomocy i opieki społecznej,
 statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych

należności i uprawnień bezrobotnego,
 chorób zawodowych, świadczeń leczniczych





 WPIS STOSUNKOWY pobiera się w sprawach,

w których przedmiotem zaskarżenia są należności
pieniężne (jego wysokość to część wartości
przedmiotu zaskarżenia). W innych sprawach pobiera
się WPIS STAŁY (jego wysokość jest określona
w przepisach prawa).
 Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie

odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się OPŁATĘ
KANCELARYJNĄ. OPŁATĘ KANCELARYJNĄ pobiera
się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz
zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na
podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych
w sądzie poza aktami sprawy.
 OPŁATĘ SĄDOWĄ należy uiścić przy wniesieniu do

sądu pisma podlegającego opłacie. OPŁATĘ SĄDOWĄ
uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

koszty
sądowe



oraz rehabilitacyjnych,
ze stosunków pracy i stosunków służbowych,
ubezpieczeń społecznych,
powszechnego obowiązku obrony,
udzielania cudzoziemcom ochrony,
dotyczących dodatków mieszkaniowych;

Prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich i Rzecznik
Praw Dziecka;
Kurator strony wyznaczony
przez sąd dla danej sprawy;
Strona, której przyznane zostało
prawo pomocy.
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU
WIĘCEJ INFORMACJI
o kosztach sądowych znajdziesz na stronach
internetowych sądów administracyjnych.

ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok
www.bialystok.wsa.gov.pl

Opracowanie: Naczelny Sąd Administracyjny, www.nsa.gov.pl
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KOSZTY PŁACI
STRONA PRZEGRYWAJĄCA

KOSZTY TO
Koszty przejazdów do sądu

STRONY ponoszą koszty
postępowania związane
ze swym udziałem w sprawie.

Równowartość zarobku utraconego
wskutek stawiennictwa w sądzie

ZASADA OGÓLNA

Strona przegrywająca płaci
czyli sąd zasądza od strony
przegrywającej zwrot kosztów
strony wygrywającej!

Wynagrodzenie i wydatki
zawodowego pełnomocnika.
Koszty sądowe

KOSZTY SĄDOWE TO:

OPŁATY SĄDOWE

ZWROT WYDATÓW

Strona musi zgłosić wniosek
o przyznanie kosztów!
WPIS

Strona traci uprawnienie do żądania
zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej
przed zamknięciem rozprawy
bezpośrednio poprzedzającej
wydanie orzeczenia nie zgłosi
wniosku o przyznanie kosztów!
ALE
Stronę działającą bez zawodowego
pełnomocnika sąd pouczy o skutkach
niezgłoszenia wniosku!

OPŁATA
KANCELARYJNA

NALEŻNOŚCI
TŁUMACZY
I KURATORÓW
W DANEJ SPRAWIE

KOSZTY OGŁOSZEŃ, KOSZTY
PODRÓŻY I CZYNNOŚCI
WYKONYWANYCH POZA
BUDYNKIEM SĄDU

Zapłacić koszty sądowe MUSI ten, kto wnosi do sądu pismo
podlegające opłacie lub powodujące wydatki!

WAŻNE!
Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek
pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata!

ALE
Sąd wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił
opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
wezwania! W razie bezskutecznego upływu tego
terminu sąd pozostawia pismo bez rozpoznania!

