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I.A.022/^/15

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 
PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE 

z dnia Zł  lipca 2015 roku

w sprawie
zwrotu kosztów podróży oraz utraconego dochodu lub 
zarobku świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów 

z powodu wezwania lub wykonywania czynności 
w prowadzonych postępowaniach prokuratorskich

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 
2014 roku -  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2014, poz. 1218 z późn. zm.), art. 618-618e, art. 
618g-618i oraz art.618k-6181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania 
karnego (Dz.U.97.89.555 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn, zm.), Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, 
poz. 167) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002, Nr 27, poz. 271 ze zm.)

zarządzam 

§ 1
1. Świadkowi, biegłemu, tłumaczowi i specjaliście przysługuje zwrot 

kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania 
czynności postępowania na wezwanie prokuratora/asesora 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze - w  wysokości rzeczywiście 
poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym 
samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

2. Górną granicę należności, o których mowa w pkt. 1, stanowi wysokość 
kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju.

3. Według tych samych zasad świadkowi, biegłemu, tłumaczowi i 
specjaliście przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w 
miejscu wykonywania czynności postępowania.

4. Wysokość kosztów, o których mowa w pkt. 1 i 3, świadek, biegły, 
tłumacz i specjalista powinni należycie wykazać.



przejazdem świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania i z 
powrotem.

6. W łaściwym do odbycia podróży przyjmuje się środek transportu 
komunikacji publicznej (kolej, autobus, komunikacja miejska, itp.).

7. W uzasadnionych przypadkach świadkowi, biegłemu, tłumaczowi i 
specjaliście przysługuje zwrot kosztów podróży samochodem osobowym 
do miejsca wykonywania czynności postępowania i z powrotem.

8. Zwrotu kosztów przejazdu środkami transportu komunikacji publicznej 
dokonuje się w wysokości udokumentowanej biletami lub rachunkami, 
paragonami, fakturami obejmującymi cenę biletu określonego środka 
transportu, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na dany środek 
transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

9. W przypadku braku udokumentowania podróży środkami komunikacji 
publicznej stosownymi biletami, rachunkami, fakturami, świadek, 
biegły, tłumacz i specjalista winien załączyć do wniosku pisemne 
oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego 
udokumentowania.

10. Zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym dokonuje się w 
wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę 
za jeden kilometr przebiegu, ustaloną na podstawie § 2 pkt. 1 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz.U.2002, Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

11. W przypadku przejazdu na wezwanie prokuratora /asesora 
prowadzącego postępowanie kilku osób jednym samochodem, zwrot 
kosztów podróży przysługuje tylko właścicielowi pojazdu.

12. Na żądanie prokuratora/asesora prowadzącego postępowanie świadek, 
biegły, tłumacz i specjalista winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu 
jako potwierdzenie odbycia podróży samochodem osobowym.

13. Odległość między miejscowościami odbytej podróży może być 
zweryfikowana na podstawie trasy przejazdu publikowanej na stronie 
internetowej WWW. mays. google. pl.

14. Jeżeli przychody z tytułu zwrotu kosztów podróży uzyskane przez osoby 
wezwane do stawiennictwa bądź wykonujące czynności postępowania 
na wezwanie prokuratora/ asesora prowadzącego postępowanie wchodzą 
w zakres działalności wykonywanej osobiście w świetle art. 13 pkt. 6 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U.2012.361 z późn.zm.), wezwane osoby winny zakreślić 
w  złożonym wniosku stosowne oświadczenie, iż uzyskane świadczenie 
nie zostanie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

15. Prokurator/asesor prowadzący postępowanie przyznaje świadkowi, 
biegłemu, tłumaczowi i specjaliście zwrot kosztów podróży pod 
względem przyjętego kryterium racjonalności i celowości poniesionych 
faktycznych kosztów przejazdu.
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Świadkowi, biegłemu, tłumaczowi i specjaliście przysługuje zwrot 
utraconego zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na 
wezwanie prokuratora/asesora prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze.
Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w 
czynnościach postępowania przyznaje się w wysokości przeciętnego 
dziennego zarobku lub dochodu osoby wnioskującej o zwrot kosztów. W 
przypadku pozostawania w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony 
zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Górną granicę należności, o których mowa w pkt.2, stanowi 
równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych 
zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy 
budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa 
budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do 
dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości 
obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w pkt. 1, oraz ich wysokość 
świadek, biegły, tłumacz i specjalista powinni należycie wykazać poprzez 
dołączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających 
wysokość utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem na 
wezwanie prokuratora/asesora prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze.
W przypadku ubiegania się o zwrot dochodu lub zarobku utraconego z 
powodu stawiennictwa, świadek, biegły, tłumacz i specjalista zobowiązani 
są dołączyć do wniosku - w  przypadku pozostawania w stosunku pracy -  
zaświadczenie pracodawcy określające wysokość utraconego 
wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, w  przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą -  zaświadczenie z Biura Rachunkowego lub 
oświadczenie własne o uzyskanym dochodzie.

§ 3
Prawo do żądania należności o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia służy 
osobie wezwanej w charakterze świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty 
jeżeli się stawiła, choćby prokurator/asesor prowadzący postępowanie 
nie przesłuchał świadka bądź nie skorzystał z usług takiego biegłego, 
tłumacza lub specjalisty.
W przypadku gdy świadek, biegły, tłumacz lub specjalista zostaną 
wezwani przez prokuratora/asesora w kilku sprawach na ten sam dzień, 
zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania 
czynności postępowania, utraconego zarobku lub dochodu z powodu 
stawiennictwa na wezwanie organu, przysługuje im tylko raz.
Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania prokuratora/asesora 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze, należności o których mowa 
w §§ 1 i 2 zarządzenia mogą być przyznane tylko wtedy, gdy został 
przesłuchany.

§2



1. Wyżej wymienione zasady określone w §§ 1, 2 i 3 zarządzenia stosuje się 
odpowiednio do osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł 
stawić się na wezwanie prokuratora/asesora prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze bez opieki tej osoby.

2. Zasad określonych w §§ 1, 2 i 3 zarządzenia nie stosuje się do świadków 
zatrudnionych w organach władzy publicznej, jeżeli powołani zostali do 
zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W takim przypadku 
świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w 
przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 
obszarze kraju.

§ 5
1. Warunkiem przyznania świadkowi, biegłemu, tłumaczowi i specjaliście 

zwrotu kosztów podróży oraz utraconego dochodu lub zarobku, o któiych 
mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia, jest złożenie do właściwej komórki 
merytorycznej Prokuratury Okręgowej/Prokuratury Rejonowej 
stosownego formularza „Wniosku świadka/biegłego/tłumacza/specjalisty 
o zwrot kosztów podróży/utraconego zarobku lub utraconego dochodu” -  
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wniosek o przyznanie należności składa się w terminie zawitym 3 dni od 
dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych 
należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi - z udziałem 
świadka, któremu ona towarzyszyła.

3. Wzór „Wniosku świadka/biegłego/tłumacza/specjalisty o zwrot kosztów  
podróży/utraconego zarobku lub utraconego dochodu” dostępny jest na 
stronie intranetowej prokuratury i na stronie internetowej Prokuratury 
Okręgowej w Olsztynie.

4. Wniosek o zwrot kosztów podróży/utraconego zarobku lub utraconego 
dochodu wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną i wydaną w 
niniejszej sprawie (postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania 
przygotowawczego, zestawienie należności świadka -  biegłego - tłumacza
- załącznik/druk MS/P Post. 28., załączone bilety, rachunki, paragony, 
faktury, oświadczenia ) należy przedłożyć celem rozliczenia do Wydziału 
III Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 
bądź w przypadku uregulowania należności bezpośrednio w Prokuraturze 
Rejonowej, dołączyć pod dokument wewnętrzny stosowany w jednostce 
„Rozliczenie sum na pokrycie kosztów jednostki” .

§ 6
1. Należności świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty prokurator/asesor 

prowadzący postępowanie przygotowawcze ustala i przyznaje na wniosek 
osoby zainteresowanej.

2. Roszczenie o zwrot należności, przedawnia się z upływem 3 lat od dnia 
powstania tego roszczenia.

3. Prokurator/asesor winien pouczyć świadka, biegłego, tłumacza i 
specjalistę o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności 
oraz o skutkach niezachowania terminu złożenia wniosku. Stosowne 
pouczenie zastosowane jest także w formularzu „Wniosku
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świadka/biegłego/tłumacza/specjalisty o zwrot kosztów
podróży/ utraconego zarobku lub utraconego dochodu” -  stanowiący 
załącznik nr 1 do zarządzenia.
Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przypadku braku 
takiej możliwości należność przekazuje się przekazem pocztowym lub 
przelewem bankowym bez obciążania osoby uprawnionej opłatą pocztową 
lub kosztami przelewu.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania i jednocześnie traci moc 
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 22.06.2012 roku w sprawie zwrotu 
kosztów podróży świadków (I.A.022/132/12) oraz w zakresie dotyczącym 
biegłych i tłumaczy powoływanych w prowadzonych postępowaniach 
prokuratorskich § 1 pkt. 2, § 2 pkt. d), § 5 pkt. 5 Zarządzenia Nr 154/13 
z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu 
wypłacanych przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie dla prokuratorów, 
asesorów, pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego oraz biegłych i 
tłumaczy powoływanych w prowadzonych postępowaniach 
prokuratorskich (I.A.022/ 171/ 13).

§ 8
O treści zarządzenia należy powiadomić pracowników Prokuratury 
Okręgowej w Olsztynie, w  tym pracowników sekretariatu Prokuratury 
Okręgowej, pracowników Działu Finansowo-Księgowego, prokuratorów 
Działu Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, prokuratorów 
Wydziału V Śledczego, w tym Działu Nadzoru nad Czynnościami 
Operacyjnymi, prokuratorów Wydziału VI do Spraw Przestępczości 
Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz Prokuratorów 
Rejonowych prokuratur okręgu olsztyńskiego.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Z A S T Ę P C A  

•Ha TL  JRATOR/y^KRĘGOWEGO

Jan Przybyłek


