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WprowadzenieWprowadzenieProblematyka kosztów i op³at w postêpowaniach administracyjnych
i w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym nie by³a do tej pory przedmio-
tem odrêbnego opracowania w literaturze z zakresu postêpowania admini-
stracyjnego. Do koniecznoœci podjêcia próby kompleksowego omówienia
tak okreœlonego tematu przekonuje przynajmniej kilka powodów.

Przede wszystkim, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zagadnienia dotycz¹ce kosztów
i op³at w postêpowaniach administracyjnych oraz w postêpowaniu s¹dowo-
administracyjnym rozproszone s¹ w komentarzach, artyku³ach i glosach.
Wypowiedzi te, niezmiernie wa¿ne dla teorii, jak i praktyki postêpowania
administracyjnego oraz s¹dowoadministracyjnego nie u³atwiaj¹ zaintereso-
wanemu czytelnikowi uzyskania pe³nego ich obrazu. Innym wa¿nym czyn-
nikiem, który wskazuje na koniecznoœæ podjêcia takiego wysi³ku jest tak¿e
to, ¿e problematyka kosztów i op³at jest przedmiotem bogatego orzecznic-
twa s¹dów administracyjnych, powszechnych, a tak¿e Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Oprócz wypowiedzi doktryny, to w³aœnie orzecznictwo bêdzie pod-
stawowym materia³em badawczym, który zostanie poddany analizie przez
autorów niniejszej ksi¹¿ki. Spoœród kilkuset orzeczeñ, które w sposób bez-
poœredni odnosz¹ siê do kosztów i op³at w postêpowaniach administracyj-
nych i w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, autorzy wybrali te orze-
czenia, które kszta³tuj¹ liniê orzecznicz¹ i rozstrzygaj¹ istotne kwestie prak-
tyczne. Znaczna czêœæ tych orzeczeñ nie by³a do tej pory publikowana, co
tym bardziej œwiadczy o koniecznoœci dokonania szerokiej analizy proble-
mu. Jest wreszcie tak, ¿e obowi¹zek ponoszenia kosztów i uiszczania op³at
w postêpowaniach administracyjnych i w postêpowaniu s¹dowoadministra-
cyjnym pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z realizacj¹ prawa dostêpu do s¹du
oraz z mo¿liwoœci¹ realizacji interesów stron w postêpowaniach administra-
cyjnych. St¹d te¿, wstêpne przynajmniej przedstawienie tej¿e problematyki
ma istotne znaczenie z punktu widzenia praw stron w tych¿e postêpowa-
niach.

Wyodrêbnienie przedmiotowe kwestii op³at i kosztów w tak ró¿nych po-
stêpowaniach jak postêpowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne
i s¹dowoadministracyjne ma swoje uzasadnienie w za³o¿eniu, ¿e Czytelnik
powinien po zapoznaniu siê z treœci¹ niniejszego opracowania uzyskaæ mo¿-
liwie pe³en obraz problematyki ponoszenia kosztów i op³at, które zwi¹zane
s¹ z wystêpowaniem w sprawach administracyjnych na ró¿nych etapach po-



stêpowania. Ka¿dy z owych etapów, a wiêc etap ustalania praw i obo-
wi¹zków stron postêpowania administracyjnego, egzekucji praw i obo-
wi¹zków, a tak¿e sytuacji sporu pomiêdzy organem administracji publicznej
a obywatelem ró¿ni siê równie¿, je¿eli chodzi o zasady ponoszenia kosztów
i op³at.

Pierwszy rozdzia³ niniejszego opracowania obejmuje problematykê
kosztów i op³at w ogólnym postêpowaniu administracyjnym i postêpowaniu
podatkowym. Omówienie zagadnieñ z zakresu kosztów i op³at w postêpowa-
niu podatkowym w ramach tej czêœci opracowania ma swoje uzasadnienie
w tym, ¿e ustawodawca w postêpowaniu podatkowym unormowa³ materiê
kosztów i op³at w podobny sposób, jak to uczyni³ w ogólnym postêpowaniu
administracyjnym. Nie ma wiêc potrzeby dodatkowego wyodrêbniania pro-
blematyki kosztów i op³at w postêpowaniu podatkowym, gdy¿ wi¹za³oby siê
to z koniecznoœci¹ powtarzania, w znacznej mierze, uwag poczynionych
w ramach wczeœniejszej analizy ogólnego postêpowania administracyjnego.

W tej czêœci opracowania odniesiono siê równie¿ do wp³ywu ogólnych
zasad postêpowania administracyjnego na ca³y tok postêpowania, w szcze-
gólnoœci na ustalenie sk³adników kosztów tego postêpowania oraz zasady
ich ponoszenia. Autorzy zwrócili tak¿e uwagê na aspekty proceduralne do-
tycz¹ce wp³ywu nieuiszczenia kosztów na bieg postêpowania administracyj-
nego. Dokonali tak¿e charakterystyki op³at ponoszonych w postêpowaniu
administracyjnym oraz podatkowym, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê no-
wym zasadom uiszczania op³aty skarbowej.

Warto równie¿ dodaæ, ¿e problematyka zwi¹zana z op³atami w niektó-
rych postêpowaniach odrêbnych (np. koncesyjnym, energetycznym, antymo-
nopolowym) co do zasady podlega regulacji unormowanej w Kodeksie po-
stêpowania administracyjnego. Szczegó³owe jej omówienie wykracza jed-
nak poza zakres niniejszego opracowania.

Drugi rozdzia³ opracowania jest poœwiêcony kosztom w postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejnoœci analiza kosztów
i op³at ponoszonych w ramach tego postêpowania wymaga³a odniesienia siê
do istoty postêpowania egzekucyjnego. Autorzy poddali analizie funkcje
kosztów w postêpowaniu egzekucyjnym oraz zasady obowi¹zuj¹ce przy ich
ustalaniu. Ponadto, wyodrêbnili i scharakteryzowali poszczególne koszty
postêpowania ponoszone w ramach egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych i nie-
pieniê¿nych. Niezmiernie wa¿ne z punktu widzenia praktyki pozostaj¹ kwe-
stie dotycz¹ce zbiegu egzekucji, a tak¿e mo¿liwoœci wzruszenia orzeczeñ
w przedmiocie kosztów w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.

Najszerszy obszar rozwa¿añ na temat kosztów i op³at zawarty jest w roz-
dziale trzecim opracowania, obejmuj¹cym postêpowanie s¹dowadministra-
cyjne. Zmiany w zakresie zasad ustalania oraz uiszczania kosztów i op³at,
które przynios³a reforma s¹downictwa administracyjnego, s¹ do tej pory
Ÿród³em w¹tpliwoœci. W praktyce stosowania prawa rozstrzygaj¹ je s¹dy ad-
ministracyjne w swoim orzecznictwie. Problematyka ponoszenia kosztów
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i op³at ³¹czy siê równie¿ z prawem pomocy. Szczegó³owa analiza zasad
przyznawania prawa pomocy jest przedmiotem ostatniego rozdzia³u, w któ-
rym autorzy analizuj¹ przede wszystkim elementy wniosku o przyznanie
prawa pomocy, przes³anki uwzglêdnienia zg³oszonego ¿¹dania oraz wp³yw
momentu z³o¿enia wniosku na tok postêpowania g³ównego, objêtego skarg¹.

Dla wygody czytelnika, w drugiej czêœci ksi¹¿ki, zosta³y umieszczone
wyci¹gi z aktów prawnych dotycz¹cych postêpowañ administracyjnych i po-
stêpowania s¹dowoadministracyjnego, w zakresie w jakim przepisy tych ak-
tów odnosz¹ siê bezpoœrednio do problematyki kosztów i op³at. Podobne
wzglêdy zadecydowa³y o zamieszczeniu w kolejnych czêœciach tez wybra-
nych orzeczeñ s¹dów administracyjnych, powszechnych oraz Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Do udzia³u w napisaniu ksi¹¿ki uda³o siê przekonaæ zespó³ teoretyków
postêpowania administracyjnego, prawa administracyjnego, prawa finanso-
wego i publicznego prawa gospodarczego z Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespó³ ten ³¹czy jednak
w sobie jeszcze jedn¹ istotn¹ cechê. Jego cz³onkowie, oprócz zaanga¿owania
w pracê naukow¹, wystêpuj¹ w ró¿nych rolach procesowych, reprezentuj¹c
strony w postêpowaniach administracyjnych i w postêpowaniu s¹dowoadmi-
nistracyjnym, a tak¿e wykonuj¹c czynnoœci jako asystenci sêdziego w Woje-
wódzkim S¹dzie Administracyjnym w Poznaniu. Analiza dokonana przez
tak dobrany zespó³ bêdzie – tak¹ mamy nadziejê – wp³ywa³a zarówno na
wartoœæ teoretyczn¹, jak równie¿ praktyczny wymiar opracowania. Ksi¹¿ka
jest bowiem adresowana do szerokiego krêgu odbiorców, a mianowicie do
teoretyków, praktyków s¹downictwa administracyjnego, studentów oraz
urzêdników. Zdaj¹c sobie sprawê z trudnoœci, jakie wi¹¿¹ siê z przygotowa-
niem pierwszego kompleksowego opracowania na temat prawnych aspek-
tów kosztów i op³at w interesuj¹cych nas postêpowaniach, mamy nadziejê,
¿e wywody autorów bêd¹ dobrze s³u¿y³y adresatom w poruszaniu siê w tak
zakreœlonej problematyce.

Na koniec pragniemy równie¿ podziêkowaæ za pomoc i ¿yczliwoœæ
wszystkim, którzy swoj¹ otwartoœci¹, cierpliwoœci¹ i rad¹ przyczynili siê do
powstania niniejszej ksi¹¿ki. Szczególne wyrazy podziêkowania chcieliby-
œmy z³o¿yæ Kierownikowi Katedry Postêpowania Administracyjnego Wy-
dzia³u Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Romanowi
Hauserowi.
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