PROKURATURA OKRĘGOWA
WYDZIAŁ
BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJ NY
ul. Czajkowskiego 51
38-400 KROSNO
tel. 13 43 71 800, faks 13 43 71 833

Krosno, dnia 23 marca 2016 r.
PO IIIF 350.16.2016
Pani / Pan
Prokurator Rejonowy
w Brzozowie, Jaśle, Krośnie,
Lesku i Sanoku
W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi zasad rozliczania kosztów
podróży świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty, osoby towarzyszącej w oparciu o
wzór wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/15 Prokuratora
Okręgowego w Krośnie uprzejmie informuję, że dokonano korekty wzoru wniosku
poprzez dodanie w ust. 1 pkt 2):
- pozycji: „e) inne koszty związane z przejazdem (wymienić jakie), gdzie
wnioskodawca może ująć np. opłaty za przejazd autostradą lub inne
niewymienione we wniosku a rzeczywiście poniesione i zasadne koszty,
- pozycji sumującej: „Razem koszty przejazdu (poz. d + e)”.
Ponadto, w związku z sygnałami, że treść zawarta na stronie 2 wniosku spotyka
się z niezrozumieniem uprzejmie wyjaśniam, że zapisy na 2 stronie wniosku (ust. 1 i
2) służą kontroli, czy wnioskowany przez świadka, biegłego itd. koszt podróży lub
utraconego zarobku nie przekracza limitów określonych w obowiązujących
przepisach. Kontrolę wykonuje upoważniony pracownik jednostki prokuratury. Na
znak przeprowadzonej czynności kontrolnej pracownik winien złożyć swój podpis pod
pieczęcią imienną.
W zaktualizowanym wzorze wniosku wprowadzono stosowne wyjaśnienie na stronie 2
(patrz: Uwaga).
Informuję ponadto, że żądania wnioskodawców o wypłatę kosztów przejazdu
wg stawki 0,8358 zł za 1 km przebiegu są bezzasadne w świetle obowiązujących
przepisów wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. Nr
89, poz. 555 ze zm.), w szczególności: art. 618a. § 1.” Świadkowi przysługuje zwrot
kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności
postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie
przygotowawcze – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych
kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem
transportu” i art. następne (do art. 618 l). Stawka 0,8358 zł za 1 km wyznacza górną
granicę (limit) wysokości kosztów przejazdu samochodem prywatnym.

