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Projekt 
                   

 
 

USTAWA 
z dnia      2012 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  

oraz niektórych innych ustaw1) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.2)) po art. 618 dodaje się art. 618a–618l w brzmieniu: 

„Art. 618a. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego 
zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania 
na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przy-
gotowawcze – w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonal-
nych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub 
innym odpowiednim środkiem transportu. 

§ 2. Górną granicę należności, o których mowa w § 1, stanowi wy-
sokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej na obszarze kraju. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-

wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 czerwca 1990 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 24 
sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o służbie zastępczej, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 
50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, 
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, 
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, 
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. 
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 
1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 
80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, 
poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, 
poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 
716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 
1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 
826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, 
Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, 
poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645. 
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§ 3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosz-
tów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności 
postępowania. 

§ 4. Wysokość kosztów, o których mowa w § 1 i 3, świadek powi-
nien należycie wykazać. 

Art. 618b. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego 
z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzą-
cego postępowanie przygotowawcze. 

§ 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień 
udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w 
wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W 
przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny 
dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop. 

§ 3. Górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi rów-
nowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według od-
rębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy 
ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, 
którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należno-
ści za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 
stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu ro-
ku poprzedniego. 

§ 4. Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w § 1, oraz ich 
wysokość świadek powinien należycie wykazać. 

Art. 618c. § 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 618a i art. 
618b służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się 
stawiła, choćby nie została przesłuchana. 

§ 2. W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania należności 
przewidzianych w art. 618a i art. 618b zostanie wezwana w cha-
rakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje 
się jej te należności tylko raz. 

§ 3. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu lub organu 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze, należności prze-
widziane w art. 618a i art. 618b mogą być przyznane tylko wtedy, 
gdy został przesłuchany. 

Art. 618d.  Przepisy art.618a-618c stosuje się odpowiednio do osoby towa-
rzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na we-
zwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygoto-
wawcze bez opieki tej osoby. 

Art. 618e. Przepisów art. 618a–618c nie stosuje się do świadka zatrudnione-
go w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do ze-
znawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku 
świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w 
przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
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samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ-
bowej na obszarze kraju.  

Art. 618f. § 1. Biegłemu i specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów 
procesowych powołanym przez sąd lub organ prowadzący postę-
powanie przygotowawcze przysługuje wynagrodzenie za wyko-
naną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków nie-
zbędnych dla wydania opinii. 

§ 2. Wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę biegłego i specja-
listy nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych ustala 
się uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania 
opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mo-
wa w § 1 – na podstawie złożonego rachunku. 

§ 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagro-
dzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej okre-
ślonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dzie-
dzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki 
wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi 
ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. 

§ 4. Wynagrodzenie biegłego, tłumacza i specjalisty nie będącego 
funkcjonariuszem organów procesowych, będących podatnikami 
obowiązanymi do rozliczenia podatku od towarów i usług, pod-
wyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgod-
nie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym 
wynagrodzeniu. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy 
zryczałtowane, o których mowa w § 3, mając na uwadze nakład 
pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyski-
wanych przez pracowników wykonujących podobne zawody, sto-
pień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz wa-
runki, w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumento-
wania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

Art. 618g. Do biegłego, tłumacza i specjalisty nie będącego funkcjonariu-
szem organów procesowych powołanych przez sąd lub organ po-
stępowania przygotowawczego stosuje się odpowiednio art. 618a. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd lub organ postępowania 
przygotowawczego nie skorzystał z usług takiego biegłego, tłu-
macza lub specjalisty. 

Art. 618h. § 1. Biegłemu, tłumaczowi i specjaliście nie będącemu funkcjonariu-
szem organów procesowych wezwanym przez sąd lub organ pro-
wadzący postępowanie przygotowawcze, w razie nieskorzystania 
z ich usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. 

§ 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się 
biegłemu, tłumaczowi i specjaliście nie będącemu funkcjonariu-
szem organów procesowych, uwzględniając ich kwalifikacje i 
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czas zużyty w związku z wezwaniem. Przepisy art. 618b § 3 i 4 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 618i. W przypadku gdy biegły, tłumacz lub specjalista nie będący funk-
cjonariuszem organów procesowych zostaną wezwani przez 
uprawniony organ w kilku sprawach na ten sam dzień, zwrot 
kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania 
czynności postępowania, utraconego zarobku lub dochodu z po-
wodu stawiennictwa na wezwanie organu,  przysługuje im tylko 
raz, nawet jeżeli organ nie skorzystał z ich usług.  

Art. 618j. Należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem 
w postępowaniu przyznaje się w wysokości przewidzianej dla 
świadków. 

Art. 618k. § 1. Należności, o których mowa w art. 618a, art. 618b, art. 618d 
oraz art. 618f - 618h, przyznaje się na wniosek. 

§ 2. Wniosek o przyznanie należności, o których mowa w § 1, skła-
da się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie zawitym 3 
dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej 
do tych należności, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 
618d – z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła. 

§ 3. Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w § 1, 
przedawnia się z upływem 3 lat od dnia powstania tego roszcze-
nia. 

§ 4. Świadek, osoba mu towarzysząca, biegły, tłumacz oraz specjali-
sta nie będący funkcjonariuszem organów procesowych powinni 
być pouczeni o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot na-
leżności oraz o skutkach niezachowania terminu wskazanego w § 
2. 

Art. 618l. § 1. Należności świadka, osoby mu towarzyszącej, biegłego, tłuma-
cza oraz specjalisty nie będącego funkcjonariuszem organów pro-
cesowych ustala i przyznaje sąd lub organ prowadzący postępo-
wanie przygotowawcze. 

§ 2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przy-
padku braku takiej możliwości należność przekazuje się przeka-
zem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciążania osoby 
uprawnionej opłatą pocztową lub kosztami przelewu.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w 
sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich 
żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do 
miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego 
ponad trzy miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udo-
kumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych 
w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
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sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. 
zm.3)).”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 14 czerwca 1990 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne 
należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.5)). Dotyczy to również kosz-
tów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z 
urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawie-
nia się.”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.6)) w art. 265 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone 
zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
90, poz. 594, z późn. zm.7));”. 

 
 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 

1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, 
poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i 
Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, 
poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 
40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, 
Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 
1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, 
poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i 
Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, 
poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, 
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, 
Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 
232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 
1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, 
poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 
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Art. 5.  
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.8)) art. 119 otrzymuje 
brzmienie: 

„Art. 119. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 
616, art. 617, art. 618 § 1 i 3, art. 618a–618l, art. 623, art. 624 § 1, 
art. 625–627, art. 630, art. 633–635, art. 636 § 1 i 2, art. 637–639 
i art. 641 Kodeksu postępowania karnego, przy czym wydatkami 
Skarbu Państwa są także wydatki ponoszone w toku czynności 
wyjaśniających.”. 

 
Art. 6.  

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.9)) w art. 205: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobi-

ście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, 
zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do 
sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku lub dochodu 
utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Przysługujące stronie należności z tytułu kosztów przejazdów oraz utraco-

nego zarobku lub dochodu ustala się i wypłaca według zasad określonych 
w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. 
zm.10)).”. 

 
 

Art.7. 
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) w art. 17 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 

1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 
2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, 
Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 
94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, 
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 
1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 
1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, 
poz. 826, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 
76, poz. 409. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 
1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 
163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 
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„1. Marszałek województwa zwraca osobie podlegającej kwalifikacji wojsko-
wej, na jej żądanie, koszty przejazdu do siedziby komisji wojewódzkiej albo 
siedziby komisji i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowe-
go trwającego ponad 2 miesiące. Koszty te zwraca się na podstawie udoku-
mentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w 
przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. 
zm.11)).”. 

 
Art. 8. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 163 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wy-

sokości ustalonej zgodnie z  przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 90, poz. 594, z późn. zm.13)).”; 

2) w art. 190 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych są-

dowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli 
ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Bie-
głemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepi-
sami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.”. 

 
Art. 9.  

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów 

ustanowionych dla strony w danej sprawie, mając na względzie rodzaj 
sprawy, stopień jej zawiłości i nakład pracy kuratorów.”; 

2) art. 85 i art. 86 otrzymują brzmienie: 

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 

1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 
163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240, poz. 1429. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 
1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, 
poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 

14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 
1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 
163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431. 
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„Art. 85. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego 
zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na 
wezwanie sądu – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjo-
nalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub 
innym odpowiednim środkiem transportu. 

2. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 1, stanowi wy-
sokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej na obszarze kraju. 

3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów 
noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności są-
dowej. 

4. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 3, świadek powi-
nien należycie wykazać. 

Art. 86. 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego 
z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. 

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień 
udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w 
wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W 
przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny 
dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop. 

3. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 2, stanowi rów-
nowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według od-
rębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy 
ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, 
którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należno-
ści za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 
stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu ro-
ku poprzedniego. 

4. Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w ust. 1, oraz ich 
wysokość świadek powinien należycie wykazać.”; 

3) art. 88 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 88. Przepisy art. 85–87 stosuje się odpowiednio do osoby towarzyszą-

cej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie 
sądu bez opieki tej osoby.”; 

4) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu: 
„Art. 88a. Przepisów art. 85–87 nie stosuje się do świadka zatrudnionego w 

organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania 
w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi 
służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach 
regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 
obszarze kraju.”; 
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5) art. 89 i art. 90 otrzymują brzmienie: 
„Art. 89. 1. Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za 

wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków 
niezbędnych dla wydania opinii. 

2. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, 
uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania 
opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mo-
wa w ust. 1 – na podstawie złożonego rachunku. 

3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodze-
nia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określo-
nej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzi-
nę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wy-
nagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi 
ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. 

4. Wynagrodzenie biegłego i tłumacza, będących podatnikami obo-
wiązanymi do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyż-
sza się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze 
stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wy-
nagrodzeniu.  

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy 
zryczałtowane, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze nakład 
pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyski-
wanych przez pracowników wykonujących podobne zawody, sto-
pień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz wa-
runki, w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumento-
wania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

Art. 90. Do biegłego i tłumacza powołanych przez sąd stosuje się odpo-
wiednio art. 85. Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd  nie skorzy-
stał z usług takiego biegłego lub tłumacza.”; 

6) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu: 
„Art. 90a. 1. Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie niesko-

rzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub 
dochodu. 

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się 
biegłemu lub tłumaczowi, uwzględniając ich kwalifikacje i czas 
zużyty w związku z wezwaniem. Przepisy art. 86 ust. 3 i 4 stosuje 
się odpowiednio. 

Art. 90b. W razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach 
na ten sam dzień, zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w 
miejscu wykonywania czynności sądowej, utraconego zarobku 
lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przy-
sługuje im tylko raz, nawet jeżeli sąd nie skorzystał z ich usług.”; 

7) w art. 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wniosek o przyznanie należności, o których mowa w ust. 1, składa się ustnie 
do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności 
z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby, o 
której mowa w art. 88 – z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła.”. 

 
Art. 10.  

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 
dekretu, o którym mowa w art. 11, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie art. 618f § 5 ustawy, o której mowa w 
art. 1, oraz art. 89 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 9, nie dłużej jednak niż przez 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 11.  

Traci moc dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych 
i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, z 2004 r. Nr 273, 
poz. 2702, z 2009 r. Nr 221, poz. 1739 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 389). 

 
Art. 12.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.    
 


	SPRAWOZDANIE
	KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH


