
KOSZTY POSTĘPOWANIA



ART. 98 § 1 KPC

Strona przegrywająca sprawę obowiązana 

jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie 

koszty niezbędne do celowego dochodzenia 

praw i celowej obrony (koszty procesu).



NA KOSZTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

SKŁADAJĄ SIĘ:

 koszty sądowe obejmujące opłaty sądowe (opłata i 
opłata kancelaryjna) oraz wydatki sądowe, które 
podlegają zwrotowi,

 koszty udziału strony postępowania (uczestnika) 
występującej przed sądem osobiście lub 
reprezentowanej przez niewykwalifikowanego 
pełnomocnika obejmujące poniesione przez nią koszty 
sądowe,

 koszty przejazdów do sądu oraz równowartość 
zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie,

 koszty zastępstwa procesowego strony przez 
wykwalifikowanego pełnomocnika obejmujące 
wynagrodzenie pełnomocnika i poniesione wydatki, 

 koszty mediacji.



ZASADY ORZEKANIA O KOSZTACH

PROCESU

zasada kompensaty

zasada słuszności

zasada zawinienia
zasada kosztów 
niezbędnych i 

celowych

zasada 
odpowiedzialności 
za wynik procesu



 zasada odpowiedzialności za wynik procesu

- strona przegrywająca proces jest zobowiązana 

do zwrotu przeciwnikowi poniesionych przez 

niego kosztów procesu;

 zasada kosztów niezbędnych i celowych -

strona, która przegrała proces obowiązana jest 

zwrócić drugiej stronie tylko te z poniesionych 

kosztów, które były niezbędne do celowego 

dochodzenia praw lub celowej obrony.



ART. 98 KPC

§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego 

przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie 

jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem 

patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty 

sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej 

pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego 

wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów 

przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie 

może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata 

wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony 

reprezentowanej przez adwokata zalicza się 

wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat 

określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego 

adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez 

sąd osobistego stawiennictwa strony.



zasada zawinienia - umożliwia 
rozłożenie kosztów postępowania 
cywilnego niezależnie od wyniku 
procesu i stanowi ona wyjątek od 
ogólnej zasady odpowiedzialności 

za wyniki postępowania.

Art. 101 KPC

Zwrot kosztów należy się 
pozwanemu pomimo 

uwzględnienia powództwa, jeżeli 
nie dał powodu do wytoczenia 
sprawy i uznał przy pierwszej 
czynności procesowej żądanie 

pozwu.

Art. 103 § 1 KPC

Niezależnie od wyniku sprawy sąd 
może włożyć na stronę lub 

interwenienta obowiązek zwrotu 
kosztów, wywołanych ich 

niesumiennym lub oczywiście 
niewłaściwym postępowaniem.

Sąd może, niezależnie od wyniku 
sprawy, włożyć na jedną ze stron 

obowiązek zwrotu kosztów w 
części wyższej, niż nakazywałby to 

wynik sprawy, a nawet zwrotu 
kosztów w całości w przypadkach 
wskazanych w art. 103 § 3 KPC



zasada słuszności

Art. 102. KPC

W wypadkach szczególnie 
uzasadnionych sąd może zasądzić od 

strony przegrywającej tylko część 
kosztów albo nie obciążać jej w ogóle 

kosztami.

W orzecznictwie przyjęto, że 
szczególne okoliczności brane pod 

uwagę na podstawie przepisu art. 102 
KPC obejmują nie tylko sytuacje 

zachodzące w toku postępowania, ale 
również poza procesem i dotyczące 

sfery osobistej strony postępowania.

(Por. post. SN z 11.2.2010 r., I CZ 
112/09)



zasada kompensaty

Art. 100. KPC

W razie częściowego tylko uwzględnienia 
żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub 
stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak 
włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu 
wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik 
uległ tylko co do nieznacznej części swego 
żądania albo gdy określenie należnej mu 

sumy zależało od wzajemnego obrachunku 
lub oceny sądu.

Art. 104. KPC

Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, 
znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie 

postanowiły inaczej.

Wzajemne zniesienie kosztów postępowania 
oznacza, że każda ze stron procesu zostaje 
przy swoich kosztach poniesionych z uwagi 

na swój udział w sprawie. Powinno mieć ono 
miejsce wtedy, gdy nie ma wyraźnej różnicy 
między stosunkiem wygranej do przegranej 

stron postępowania oraz nie zachodzi 
równocześnie nierówność w kosztach 

poniesionych przez strony



Art. 108. § 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w 

każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. 

Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach 

poniesienia przez strony kosztów procesu, 

pozostawiając szczegółowe wyliczenie 

referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po 

uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego 

postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w 

sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w 

którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów 

obciążających strony.

§ 2. Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone 

orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej 

instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi 

rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.



Art. 1081. Jeżeli w toku postępowania sąd nie 

orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych 

lub orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z 

tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie 

wydaje sąd, przed którym sprawa toczyła się w 

pierwszej instancji.



KOSZTY SĄDOWE

Art. 2 KSCU

1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest 

strona, która wnosi do sądu pismo podlegające 

opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa 

stanowi inaczej.



RODZAJE OPŁAT SĄDOWYCH

 opłata stała, 

 opłata stosunkowa, 

 opłata podstawową,

 opłata tymczasowa.


