
Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji1  

w przypadku złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie należności  

(obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń biegłych 

oraz innych należności)   

 

 

Zgodnie z przepisami rozdziału 68 ustawy z dnia  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.): 

1. Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na 

wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze bez opieki tej 

osoby, przysługują n/w należności: 

1) zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności 

postępowania w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych 

kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem 

transportu (art. 618a § 1 k.p.k., art. 618d k.p.k.), 

2) zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności 

postępowania (art. 618a § 3 k.p.k., art. 618d k.p.k.), 

3) zwrot zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu 

lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 618b § 1 k.p.k., art. 

618d k.p.k.). 

2. Biegłemu i specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych 

powołanym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przysługuje: 

1)  wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków 

niezbędnych do wydania opinii. Wynagrodzenie biegłego (specjalisty) ustala się 

uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład 

pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wydania opinii na podstawie złożonego 

rachunku (art. 618f § 1 i 2 k.p.k.), 

2) zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1.1), 1.2) tj. kosztów podróży i kosztów 

noclegu ( art. 618g k.p.k.). 

3. Biegłemu, tłumaczowi i specjaliście  nie będącemu funkcjonariuszem organów 

procesowych wezwanym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie 

przygotowawcze, w razie nie skorzystania z ich usług, przysługuje zwrot utraconego 

zarobku lub dochodu (art. 618h § 1 k.p.k.). 

 

Górne granice należności:  

 Górną granicę należności z tytułu zwrotu kosztów podróży, noclegu i kosztów 

utrzymania, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

                                                           
1 policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób 



w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

na terenie kraju (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 

2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – 

Dz.U. z 2013 r. poz. 167). 

 Górną granicę należności z tytułu zwrotu utraconego zarobku lub dochodu stanowi 

równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618b § 3 k.p.k.). 

 Górną granicę należności z tytułu wynagrodzenia dla biegłego i specjalisty nie będącego 

funkcjonariuszem organów procesowych powołanym przez sąd lub organ prowadzący 

postępowanie przygotowawcze określają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stawek wynagrodzenia biegłych, 

taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla 

wydania opinii w postępowaniu karnym – Dz.U. z 2013 r. poz. 508.  

 Górną granicę wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego określa 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. – Dz.U. z 2005 r. nr 

15, poz. 131 ze zm. 

 W razie braku odrębnych przepisów, o wysokości danego wydatku decydują kwoty 

przyznane przez sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący postępowanie (art. 618 § 3 

k.p.k.). 

 

W związku z powyższym rekomenduje się następującą procedurę postępowania  

w jednostce organizacyjnej Policji w przypadku złożenia przez osobę uprawnioną 

wniosku o przyznanie należności: 

 

1. Przyjęcie wniosku. 

Zwrot kosztów podróży i innych należności następuje na wniosek. Wniosek  

o przyznanie należności składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.  Świadka, a także 

inne osoby uprawnione poucza się o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności 

oraz o skutkach niezachowania 3-dniowego terminu do jego złożenia.  

 W przypadku wyrażenia przez uprawnionego woli złożenia wniosku pisemnego  

w trakcie wykonywania czynności, policjant dokonujący czynności udostępnia tej osobie, 

formularz wniosku o przyznanie należności (zestawienie należności)2 lub przyjmuje 

pisemny wniosek w dowolnej formie pisemnej.  

                                                           
2 w związku z § 24 pkt 2 Wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23.07.2015r. w sprawie wykonywania 

niektórych czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów, formularz 



 W przypadku przyjęcia wniosku ustnego do protokołu policjant powinien zadbać  

o ujęcie wszelkich danych pozwalających na późniejsze wyliczenie przysługujących 

osobie zainteresowanej należności.  

 W przypadku złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wynagrodzenie za utracony 

zarobek lub dochód policjant powinien również zadbać o uzyskanie danych 

pozwalających komórce finansowe/wspomagającej na wypełnienie formularza 

podatkowego PIT 8C: urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja, 

identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, 

kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, 

kod pocztowy, poczta.  

 W przypadku dostarczenia przez biegłego zleconej opinii wraz z rachunkiem/fakturą (dot. 

również rachunku/faktury przedłożonej przez tłumacza lub specjalistę) uznaje się, że fakt 

ten stanowi jednocześnie złożenie przez niego wniosku o przyznanie należności.  

Uwaga:  

Formularz wniosku o przyznanie należności (zestawienie należności) pełni dwojaką 

funkcję. Złożony przez osobę zainteresowaną (wnioskodawcę) jest traktowany jako pisemny 

wniosek o przyznanie należności. Natomiast formularz wypełniony przez policjanta jest 

traktowany jako zestawienie należności. 

 

2. Uzyskanie od osoby uprawnionej niezbędnej dokumentacji.  

Osoba uprawniona ma obowiązek należytego wykazania poniesionych kosztów. 

W praktyce będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju dokumentacją rachunkową: 

faktury, rachunki, bilety, paragony, oświadczenia.  

 W przypadku złożenia pisemnego wniosku przez osobę uprawnioną na formularzu 

dołącza się do niego dokumentację rachunkową. 

 W przypadku złożenia wniosku pisemnego w dowolnej formie lub ustnie do protokołu, 

formularz wypełniany jest przez policjanta.  

 Należy pamiętać, iż w przypadku braku dokumentacji rachunkowej osoba uprawniona ma 

obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o poniesionych kosztach. 

Do prawidłowego rozliczenia należności należy uzyskać niezbędną dokumentację 

kosztów powstałych po stronie biegłego (tłumacza, specjalisty) w związku z wydaną opinią 

(karta pracy lub wykazane na rachunku roboczogodziny), na podstawie których można 

zweryfikować zastosowanie realnego dla zakresu pracy wskaźnika czasowego i wysokość 

stawki godzinowej. 

 

3. Sprawdzenie (kontrola) uzyskanej dokumentacji. 

Po uzyskaniu od osoby uprawnionej odpowiedniej dokumentacji tj. wniosku 

(oświadczenia), rachunku, faktur itp., policjant obowiązany jest dokonać jej sprawdzenia 



merytorycznego np.: czy czynność z udziałem osoby uprawnionej została wykonana, czy 

świadek przedstawił rachunki z dnia dokonywania czynności, czy liczba roboczogodzin  

w dokumentacji, wskazana przez biegłego lub specjalistę spoza organów ścigania, jest 

adekwatna do sporządzonej opinii lub dokonanych czynności technicznych. W czasie 

sprawdzania merytorycznego należy także sprawdzić czy stawki są odpowiednie, czy nie 

przekroczono górnej granicy wysokości należności itp. 

Jeżeli obliczenie należności:  

 nie nastręcza trudności, policjant wydaje postanowienie w przedmiocie kosztów 

postępowania przygotowawczego.  

 jest skomplikowane i nastręcza wątpliwości policjantowi w sprawdzeniu jej pod kątem 

formalno-rachunkowym powinien on zweryfikować koszty poprzez konsultacje  

z wyznaczonym pracownikiem/funkcjonariuszem komórki finansów lub 

wspomagającej. Tryb sprawdzenia prawidłowości wyliczonych kosztów jest zależny 

od możliwości komórek dokonujących weryfikacji (faxem, e-mailem lub kontakt 

osobisty). 

 

Uwaga:  

Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie kosztów, wysokość przysługującej do 

zwrotu należności powinna być należycie zweryfikowana, tak, aby po wydaniu postanowienia 

nie zachodziła konieczność jego zmiany np. z uwagi na niewłaściwe wyliczenie kwoty 

przysługującej do zwrotu. 

Postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania wydane przez funkcjonariusza 

Policji może być uchylone lub zmienione tylko w trybie zażaleniowym lub w przypadku 

ewidentnej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Przepisy obowiązującej procedury karnej nie 

przewidują możliwości podważenia stanu prawnego określonego w prawomocnej decyzji 

procesowej wydanej wskutek błędnego wyliczenia kosztów przez policjanta. W przypadkach 

przyznania kosztów w kwocie wyższej niż należna, nie dopuszcza się możliwości 

korygowania należności kolejnym postanowieniem. 

Formularz wniosku o przyznanie należności lub rachunek/faktura dostarczona przez 

biegłego w ramach wydanej opinii (traktowane jako wniosek o przyznanie należności) 

powinny być opisane przez funkcjonariusza sprawdzającego oraz jego przełożonego (podpis, 

pieczątka).  

 

4. Wydanie postanowienia w przedmiocie przyznania kosztów 

postępowania przygotowawczego. 

Po zweryfikowaniu wniosku i dokumentacji pod kątem merytorycznym przez 

prowadzącego postępowanie policjanta oraz ewentualnej wstępnej kontroli formalno-

rachunkowej przez komórkę finansową/wspomagającą, policjant wydaje postanowienie  

w przedmiocie kosztów postępowania przygotowawczego (jest ono zaskarżalne w trybie art. 



626a k.p.k.). Zażalenie na to postanowienie wnosi się do prokuratora właściwego do 

sprawowania nadzoru nad postępowaniem.  

 

5. Doręczenie postanowienia, przekazanie do komórki finansów. 

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania przygotowawczego 

należy je: 

 Przekazać do komórki finansów/wspomagającej wraz z kompletem oryginałów 

dokumentów finansowych, celem kontroli formalno- rachunkowej (jeśli taka wcześniej 

nie nastąpiła) i dokonania wypłaty. Policjant przed przekazaniem dokumentacji 

finansowej powinien dokonać jej kserokopii celem dołączenia do akt postępowania 

(oryginały dokumentacji finansowej pozostają w komórce finansowej). W przypadku 

kserokopii formularza wniosku o przyznanie należności należy pamiętać o zastosowaniu 

anonimizacji danych adresowych świadka (tylko wtedy jeśli takie dane występują  

w formularzu).  

 Postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania przygotowawczego należy doręczyć 

osobie uprawnionej, która złożyła wniosek o przyznanie należności.  

 

 

Powyższą procedurę (bez pkt. 1) należy odpowiednio stosować w przypadku 

konieczności poniesienia przez Policję innych należności finansowych w związku 

prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.  


