
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

II.519.167.2016.ACH 

Uprzejmie pragnę poinformować, że w moim zainteresowaniu pozostaje 

problematyka zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku 

czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach o wykroczenia przez straże gminne 

(miejskie). Wpływają do mnie bowiem wnioski osób wskazujących na naruszenia 

przysługujących im praw i wolności w związku z niemożnością uzyskania zwrotu kosztów 

stawiennictwa; również straże miejskie sygnalizują brak jednolitego sposobu postępowania 

w tym zakresie. 

Źródłem przedstawionego problemu wydaje się treść art. 117 § 1 k.p.s.w., 

stanowiącego, że wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia 

wykłada tymczasowo Skarb Państwa. Jednocześnie żaden przepis Kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia ani też Kodeksu postępowania karnego (w zakresie, w jakim 

znajduje zastosowanie w procedurze wykroczeniowej) nie wskazuje w sposób jednoznaczny 

organu, który powinien pokryć koszty stawiennictwa świadka w toku czynności 

wyjaśniających prowadzonych przez straże gminne (miejskie). Nie ulega przy tym 

wątpliwości, że należności te w omawianej sytuacji ustala i przyznaje komendant straży 

(lub strażnik - z upoważnienia i w imieniu komendanta), zaś przyznany zwrot kosztów 

należy wypłacić bezzwłocznie. (art. 618l k.p.k. w zw. z art. 119 k.p.s.w.).  

Z dotychczas  prowadzonej w tej sprawie korespondencji wynika, że przedstawiony 

wyżej problem jest znany w Ministerstwie Sprawiedliwości przynajmniej od 2014 r. i stał 

się przedmiotem rozważań nad potrzebą wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych. 

Należy jednak podkreślić, iż mimo upływu czasu nie doszło do ustanowienia 

rozwiązań, które zapewniłyby osobie stawiającej się na przesłuchanie w charakterze 

świadka realizację prawa do zwrotu kosztów stawiennictwa, które przysługuje mu z mocy 
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ustawy, jak również nie wskazano sposobu postępowania do czasu wprowadzenia 

ewentualnych nowych regulacji. 

Mając na względzie troskę o prawa obywateli, które w obecnym stanie prawnym nie 

są respektowane na skutek luki prawnej, istniejącej w zakresie przepisów dotyczących 

określenia organu zobowiązanego do zwrotu kosztów stawiennictwa świadków w toku 

czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach o wykroczenia przez straże gminne 

(miejskie), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w tej 

kwestii.  
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