KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH
Do kosztów procesu należą koszty sądowe, uzasadnione wydatki stron, w tym z
tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.
Koszty sądowe obejmują opłaty, wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili
wszczęcia postępowania.
Powyższe reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego
Dz.U.97.89.555 – (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1997/555/1)
Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa z
dnia 23 lipca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych Dz.U.83.49.223 j.t –
(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1983/223/1)
Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności wypłaty dokonane z tytułu:
doręczenia wezwań i innych pism,
przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności postępowania,
sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych,
oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowania
zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży,
5) ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji,
6) wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpieczeniu grożących kar majątkowych,
jeżeli kary te zostały orzeczone, z wyłączeniem kosztów utrzymania w zakładzie karnym
i kosztów pobytu w zakładach leczniczych na obserwacji psychiatrycznej,
7) należności świadków i tłumaczy,
8) kosztów postępowania mediacyjnego,
9) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii lub wystawienia
zaświadczenia, w tym koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego,
9a) kosztów zarządu przymusowego;
10) kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżonego w zespole opieki zdrowotnej, z
wyłączeniem należności biegłych psychiatrów,
11) opłat przewidzianych za udzielenie informacji z rejestru skazanych,
12) nie opłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów,
13) ryczałtu kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym
mowa w art. 214 § 1 kpk,
14) realizacji umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, i
postępowań prowadzonych na podstawie działu XIII ustawy kodeks postępowania
karnego, także jeżeli nie zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 303 kpk.
1)
2)
3)
4)

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki wykłada tymczasowo Skarb Państwa.
Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.
Skarb Państwa ponosi także koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w
zakresie koniecznym dla zapewnienia oskarżonemu jego prawa do obrony.
Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go
ustanowiła.

W postępowaniu z oskarżenia prywatnego w razie pojednania się stron przed wszczęciem
przewodu sądowego, warunkowego umorzenia postępowania, umorzenia postępowania z
powodu niepoczytalności sprawcy lub znikomej społecznej szkodliwości czynu albo z
powodu stwierdzenia w zarzucanym czynie znamion przestępstwa ściganego z urzędu,
zmiany trybu ścigania z powodu przyłączenia się prokuratora do postępowania wszczętego
przez oskarżyciela prywatnego i zakończenia tego postępowania w trybie
publicznoskargowym - prezes sądu zarządza zwrot uiszczonych przez oskarżyciela
prywatnego zryczałtowanych wydatków w całości, a w połowie - w razie pojednania się stron
po rozpoczęciu przewodu sądowego.
OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH
Rodzaj sprawy

Od:
wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wysokość
opłaty

80 zł

Od:
wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary
aresztu
Od:
ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty

Od wniosku o:
1) zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego,
2) zatarcie skazania,
3) o warunkowe przedterminowe zwolnienie

60 zł

2% od kwoty
grzywny
objętej
wnioskiem,
nie mniej
jednak niż 25
zł

45 zł

Od ponownej prośby o ułaskawienie

Od wniosku o:
1) o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,
2) o warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności w trybie art.
155 § 1 kodeksu karnego wykonawczego,
3) o warunkowe przedterminowe zwolnienie

100 zł

Od wniosku o wznowienie postępowania

150 zł

Uwaga! Wyżej wymienione opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub
prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.
W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.
Kasacja w sprawie, w której wyrok wydał sąd rejonowy

450 zł

Kasacja w sprawie, w której wyrok wydał sąd okręgowy

750 zł

Wysokość zryczałtowanych wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

300 zł

Za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

30 zł

Za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

30 zł

OPŁATY KANCELARYJNE I OPŁATY ZA WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW
ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY

Rodzaj sprawy

Wysokość
opłaty

Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy

1 zł za każdą
stronę kopii

W przypadku wydania kopii dokumentu na informatycznym nośniku danych*

1 zł za każdą
stronę kopii
powiększoną
o 6 zł za
każdy
wydany
nośnik
6 zł za każdy
wydany
nośnik

* informatyczny nośnik danych – należy przez to rozumieć nośnik danych, o którym
mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dn.17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych* na informatycznym nośniku danych
* dokument elektroniczny – należy rozumieć dokument, o którym mowa w art. 3 pkt 2
ustawy z dn.17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne
Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy

Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt.

6 zł za każdą
stronę
6 zł za każdą
stronę

Uwaga! Opłatę w/w uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub
prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH KARNYCH
1. Sąd lub referendarz sądowy zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia
kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona,

że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich
byłoby zbyt uciążliwe.
2. Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części
od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania,
że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową
i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.
Powyższe stosuje się odpowiednio do oskarżyciela prywatnego w razie rozpoznania
sprawy bez zachowania wymagań określonych w art. 621 § 1kpk.
3. W razie skazania lub warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierza
odbywającego zasadniczą służbę wojskową albo pełniącego służbę w charakterze kandydata
na żołnierza zawodowego, nie pobiera się od nich należnych Skarbowi Państwa kosztów
sądowych.

OBCIĄŻENIA KOSZTAMI PROCESU
1. Od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na
rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
2. Od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego sąd zasądza na rzecz:
1) oskarżyciela prywatnego poniesione przez niego koszty procesu,
2) Skarbu Państwa wydatki ustalone na podstawie art. 618 kpk, od których
uiszczenia oskarżyciel został zwolniony lub w razie rozpoznania sprawy bez
ich uiszczenia.
3. W sprawach z oskarżenia publicznego, jeżeli oskarżonego nie skazano za wszystkie
zarzucane mu przestępstwa, wydatki związane z oskarżeniem w części
uniewinniającej lub umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa.

Bielsk Podlaski dnia 23 maja 2019 roku

