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Zygmunt Kukuła 

Z problematyki karnoprawnej ochrony  
przedsiębiorstw i działalności gospodarczej  

na Słowacji 

Streszczenie 

Opracowanie obejmuje przegląd najważniejszych przepisów słowackiego 
kodeksu karnego, odnoszących się bezpośrednio do ochrony przedsię-
biorstw i szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Cechą znamienną 
słowackich rozwiązań w tym zakresie jest nadmiernie rozbudowana kazui-
styka przepisów, czego nie spotykamy w polskim ustawodawstwie karnym. 
Rozbudowaną postać przyjęły przestępstwa skierowane przeciwko wierzy-
cielom, nieco inaczej przedstawia się koncepcja karania oszustw w obrocie 
gospodarczym. 

Słowa kluczowe 

Przedsiębiorstwo, prawo karne, oszustwa, ochrona wierzycieli, działal-
ność gospodarcza. 

1. Wstęp 

Przedsiębiorstwa w każdym systemie społeczno-ustrojowym stanowią 
ważne ogniwo gospodarki i z tego względu towarzyszy im grupa przepisów, 
których zadaniem jest zapewnienie właściwego i zgodnego z prawem wyko-
nywania działalności gospodarczej. Oprócz przepisów typowo administra-
cyjnych przewidujących kary pieniężne, funkcjonują w prawie karnym szcze-
gólne regulacje zapewniające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, 
obejmujące zakresem swojej ochrony przedsiębiorstwa. Tak przedstawione 
rozwiązania funkcjonują również na terytorium jednego na naszych połu-
dniowych sąsiadów. W ramach niniejszej publikacji przedstawione i omó-
wione zostaną rozwiązania przewidziane w kodeksie karnym Słowacji, od-
noszące się do zapewnienia karnoprawnej ochrony funkcjonowania gospo-
darki wolnorynkowej oraz przedsiębiorstw, uwzględniając charakter zagro-
żeń występujących w samych przedsiębiorstwach (wewnętrzne), oraz gene-
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rowane zachowaniem innych podmiotów gospodarczych bądź kontrahentów. 
W niezbędnym zakresie podjęta została próba porównania rozwiązań sło-
wackich oraz obowiązujących w Polsce, wchodzących w zakres poruszanej 
tu problematyki. Głównym zadaniem pozostaje jednak prezentacja w ujęciu 
dogmatycznym przepisów tworzących fundament karnoprawnej ochrony 
przedsiębiorstw. 

2. Prawne formy organizacyjne przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo stanowi przedmiot ochrony, zatem należy krótko nawią-
zać do tematyki z zakresu modelu przedsiębiorczości w tym kraju. Słowackie 
prawo gospodarcze przewiduje następujące formy prowadzenia działalności 
gospodarczej pod postacią przedsiębiorstw: jednoosobowe przedsiębior-
stwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, publiczna 
spółka handlowa, spółka komandytowa, spółdzielnie. Tytułem wprowadzenia 
przedstawione zostaną zwięźle, założenia funkcjonowania poszczególnych 
podmiotów. Zważywszy na charakter publikacji przedstawiono najistotniej-
sze uwagi na temat każdej ze wskazanych postaci przedsiębiorstw. 

a. Fizyckà osoba – podnikatel’. To odpowiednik naszej osoby fizycznej 
prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą. Odpowiada za zobo-
wiązania powstałe w prowadzonej działalności gospodarczej całym swoim 
majątkiem. Nie ma on obowiązku wniesienia kapitału do przedsiębiorstwa, 
w dosłownym rozumieniu tej instytucji. Taka właśnie forma prowadzenia 
przedsiębiorstw jest korzystna dla osób, które nie są zainteresowane udzia-
łem w niej innych uczestników. 

b. Spoločnost’ s ručenim obmedzeným (s.r.o.). Stanowi najpopularniejszą 
formę przedsiębiorstwa prowadzonego w większym rozmiarze. Spółkę może 
założyć jeden wspólnik, niemniej jednak prawo ogranicza uczestnictwo 
wspólników, których może być nie więcej niż 50 w jednej spółce. Spółka mu-
si posiadać kapitał w wysokości minimum 5000 euro, natomiast minimalny 
wkład jednego udziałowca wynosi 750 euro. Prawo przewiduje dwa rodzaje 
wkładów: pieniężne oraz niepieniężne jak nieruchomości, technologie, inne 
prawa majątkowe. W przypadku utworzenia spółki przez jednego wspólnika, 
musi on wnieść całość kapitału przed wpisem spółki do rejestru handlowego. 
Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie, w myśl którego spółki nie mo-
że założyć osoba, która posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań po-
datkowych, przewyższających 170 euro, co bez wątpienia pełni funkcję gwa-
rancyjną prawidłowości jej funkcjonowania. 

c. Akciovà spoločnost’ (AS). Działa na zasadzie klasycznej spółki akcyj-
nej, takiej jaką przewiduje nasz Kodeks spółek handlowych. Założyciele 
spółki dokonują zbycia akcji, pozyskując w ten sposób środki przeznaczone 
na tworzenie kapitału zakładowego. Przepis daje prawo tworzenia spółki ak-
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cyjnej przez co najmniej jedną osobę prawną albo dwie osoby fizyczne. Mi-
nimalną wysokość kapitału zakładowego ustalono na pułapie 25 000 euro.  

d. Verejna obchodna spoločnost’ (v.o.s.). W tłumaczeniu bezpośrednim 
nazwać ją można publiczną spółką handlową. Może zostać zawiązana wy-
łącznie na cele gospodarcze, przez co najmniej dwie osoby, zarówno fizycz-
ne jak i prawne, ponieważ przepis nie określa tego dokładniej. Kapitał spółki 
powstaje z wkładów wspólników, przy czym jeśli w umowie tak postanowio-
no, nie muszą oni tworzyć odrębnego kapitału zakładowego.. Odpowiadają 
oni za zobowiązania spółki zarówno swoim majątkiem jak i wniesionymi 
wkładami. Umowa spółki może określać stosunki wewnętrzne pomiędzy 
wspólnikami.  

e. Komanditnà spoločnost’, spółka komandytowa. Spółka jest definiowa-
na jako struktura pośrednia, pomiędzy publiczną spółką handlową a spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Tworzą ją co najmniej dwaj wspólnicy, 
z których jeden odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń, drugi nato-
miast do wysokości wniesionego wkładu.  

f. Družstvo. Można ją określić mianem hybrydowego tworu, przypomina-
jącego wspólnotę, najbliższą rozwiązaniem spółdzielni. To szczególna forma 
działalności gospodarczej nieznacznie różniąca się od spółki z o.o. w swoim 
składzie posiadać musi ona co najmniej 5 uczestników (członków), którymi 
są osoby fizyczne lub dwóch osób prawnych. Uczestniczący w tej formie 
prawnej działalności gospodarczej, nie odpowiadają za zobowiązania pod-
miotu. Minimalna wysokość kapitału wynosi 1250 euro. Atutem wzięcia 
udziału w tym modelu prowadzenia działalności, jest możliwość nieograni-
czonego przystępowania innych osób w każdej chwili, jak i możliwość rezy-
gnacji z udziału w niej w każdym czasie. Zakłada się ją dla celów gospodar-
czych, względnie dla zabezpieczenia gospodarczych, socjalnych bądź in-
nych potrzeb swoich uczestników. 

3. Kilka uwag o słowackim kodeksie karnym 

Obecnie obowiązujący słowacki kodeks karny uchwalony 20 maja 2005 r. 
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.1 Jest to pierwszy kodeks karny 
opracowany całkowicie przez słowackiego ustawodawcę, albowiem w prze-
szłości obowiązywały tu kodeksy wspólne dla obszaru Czech i Słowacji. 
Zbudowany on został z trzech części: ogólnej, szczególnej oraz postanowień 
przejściowych i końcowych. Podstawową jednostkę podziału przepisów sta-

                                       
1  Opublikowany w Zbiorze praw Trestný zakon č. 300/2005 Z.z., zmiany: 650/2005 Z.z., 

692/2006 Z.z., 218/2007 Z.z., 491/2008 Z.z., 497/2008 Z.z., 498/2008 Z.z. 59/2009 Z.z., 
257/2009 Z.z., 317/2009 Z.z., 492/2009 Z.z., 576/2009 Z.z., 224/2010 Z.z., 547/2010 Z. z., 
33/2011 Z.z., 262/2011 Z.z., 313/2011 Z.z. 
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nowią paragrafy (odpowiednik naszych artykułów), które dzielą się na akapi-
ty (ak.), a te zaś zależnie od potrzeb na punkty lub litery. Jest to rozwiązanie 
odmienne od obowiązującego w naszym kodeksie, po ostatniej nowelizacji 
z dnia 15 listopada 2017 r.2 posiada on łącznie 494 paragrafy. Część ogólna 
mieści w sobie rozwiązania odpowiadające naszemu kodeksowi. Definicję 
przestępstwa znajdujemy w § 8, a obejmuje ona czyn bezprawny, którego 
znamiona są wskazane w tym kodeksie, jeśli kodeks ten inaczej nie stanowi. 
Gdy chodzi o podział przestępstw słowacki kodeks wyróżnia trzy ich rodzaje: 
występek (precin), zbrodnia (zlocin) oraz zbrodnię szczególnie poważną. 
Tytułem wyjaśnienia trzeba nadmienić, że każdemu z nich odpowiada inna 
wysokość zagrożenia karą pozbawienia wolności: występek obejmuje czyny, 
których górna granica nie przekracza 5 lat, zbrodnia ma miejsce gdy kara 
pozbawienia wolności przewyższa 5 lat, przy czym jeśli dolna granica tej ka-
ry wynosi co najmniej 10 lat mamy do czynienia ze zbrodnią szczególnie 
poważną. W obszarze kar kodeks wprowadza kary zasadnicze: pozbawienie 
wolności, w tym dożywotnie pozbawienie wolności, areszt domowy, pracę 
obowiązkową, karę pieniężną (odpowiednik naszej grzywny), przepadek 
mienia, przepadek rzeczy, zakaz wykonywania czynności (odpowiednik za-
kazu wykonywania działalności), zakaz pobytu, utrata tytułów honorowych 
i odznaczeń, utrata stopnia wojskowego i innych godności, kara wydalenia 
z kraju (nie dotyczy ona obywateli Słowacji oraz obywateli państw–członków 
Unii Europejskiej), a także środki zapobiegawcze takie jak: leczenie ochron-
ne, wychowanie ochronne, dozór ochronny, detencja, konfiskata rzeczy. 
Specyficzną cechą jest wprowadzenie elastycznych granic wymiaru kary po-
zbawienia wolności np. 3, 4, 7, 15 czy 20 lat. 

Kodeks słowacki posługuje się katalogiem okoliczności obciążających 
przy wymiarze kary pozbawienia wolności oraz wpływających na jej złago-
dzenie. Konstrukcja okoliczności obciążających polega na zwiększeniu wy-
miaru kary o 1/3, łagodzące z kolei powodują jej redukcję o 1/3. Istnieją do-
kładne wskazówki zawarte w kodeksie, określające warunki wymierzania 
poszczególnych rodzajów kar, które ze względu na charakter opracowania 
zostaną pominięte. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że słowacki 
ustawodawca przyjął rozwiązanie, według którego kodeks karny jest jedy-
nym aktem regulującym odpowiedzialność karną w tym kraju. Brak jest 
przepisów karnych umieszczonych w innych ustawach, jak ma to miejsce 
w Polsce. Na potrzeby prowadzenia wykładni określonych pojęć, kodeks 
w dziale V części ogólnej wprowadza słownik wyrażeń ustawowych (všeo-
becne pojmy), w którym znajdujemy opis przesłanek będących przedmiotem 
dalszych rozważań podczas charakterystyki przepisów zapewniających 
ochronę obrotu gospodarczego. Część szczególna skupia poszczególne ro-

                                       
2 Z.z. 274/2017. 
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dzaje czynów karalnych, tworząc kolejne działy oraz rozdziały. W większości 
przypadków działy zawierają rozdziały, które uszczegółowiają przedmiot 
ochrony. Kodeks zawiera w części szczególnej przestępstwa powszechne 
oraz wojskowe, nie ma więc części wojskowej, jak u nas. 

4. Systematyka ochrony przedsiębiorstw w słowackim kodeksie 
karnym 

Lektura poszczególnych rozdziałów kodeksu oraz przepisów części 
szczególnej, pozwala na dokonanie klasyfikacji odpowiednich przepisów, 
przy pomocy których możemy podzielić je na te, które zapewniają ochronę 
przedsiębiorstwom przed bezprawnymi działaniami osób spoza przedsię-
biorstwa, np. kontrahentów (ochrona zewnętrzna), oraz przed takimi samymi 
działaniami, w których uczestniczą osoby zatrudnione lub kierujące przed-
siębiorstwem (ochrona wewnętrzna). Jest to zarówno najprostszy podział jak 
i najbardziej przydatny, z praktycznego punktu widzenia oraz celów opraco-
wania. Według tego schematu należałoby poprowadzić diagnozę wybranych 
przepisów części szczególnej kodeksu karnego, obejmujących poruszaną 
problematykę. Odpowiada to także ujęciu normatywnemu, albowiem w ko-
deksie tym wyodrębniono przepisy służące ochronie przedsiębiorstw, za-
mieszczając je w dwóch odrębnych działach. Większość przepisów znajdu-
jemy w dziale V części szczególnej zatytułowanym – przestępstwa gospo-
darcze (trestné činy hospodarske), pozostałe przepisy związane sensu stric-
to z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych znalazły się w dziale IV tej 
części, nazwano je – przestępstwa przeciwko majątkowi (trestné činy proti 
majetku). Z działu tego tylko część przepisów może zostać wykorzystana 
w ochronie przedsiębiorstw, pozostałe dotyczą przestępstw wymierzonych 
w majątkową sferę, ale o podłożu typowo kryminalnym3.  

5. Przepisy zapewniające ochronę zewnętrzną przedsiębiorstw 

Spośród nich na pierwszym miejscu należy wymienić oszustwo klasycz-
ne, kryminalizowane przez § 221 słowackiego kodeksu karnego (podvod), 
przewiduje on typ podstawowy oraz trzy jego kwalifikowane odmiany. Akapit 
1 stanowi: kto na szkodę cudzego majątku siebie albo innego wzbogaci 
w ten sposób, że wprowadzi kogoś w błąd albo wykorzysta cudzy błąd i wy-
rządzi w ten sposób na cudzym majątku małą szkodę, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 2. Kwalifikowane postacie oszustwa przewidują 

                                       
3  Bezprawne używanie cudzego pojazdu, naruszenie miru domowego, paserstwo, uszkodze-

nie rzeczy, przestępstwa przeciwko dobrom kultury itp. 
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w następnych akapitach karę pozbawienia wolności od 1 do 5 lat, w przy-
padku gdy sprawca wyrządzi przestępstwem większą szkodę, a w dalszej 
kolejności od 3 do 10 lat jeśli sprawca dopuści się przestępstwa i wyrządzi 
nim znaczną szkodę albo działa ze szczególnego motywu bądź poważniej-
szym sposobem działania. Najsurowiej karany jest sprawca, gdy dopuści się 
oszustwa i wyrządzi nim szkodę wielkiego rozmiaru albo jako członek nie-
bezpiecznej grupy lub w sytuacji kryzysowej. Z punktu widzenia strony pod-
miotowej oszustwo musi być popełnione z winy umyślnej. Wprowadzenie 
w błąd znamionuje postępowanie, poprzez które sprawca pozoruje okolicz-
ności niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, może ono przybierać nie 
tylko postać działania bądź zaniechania, ale i zachowań o charakterze kon-
kludentnym, czyli podobieństwo do zamiaru ewentualnego, które nie wystę-
puje w polskim kodeksie. Orzecznictwo sądowe nie wymaga, aby w przy-
padku powstania skutku majątkowego osoba wprowadzona w błąd była jed-
nocześnie pokrzywdzoną4. Ustawodawca słowacki przyjął dla oszustwa kon-
cepcję winy umyślnej, nie wprowadzając surowszych kryteriów jej określa-
nia. Zgodnie więc z § 15 s.k.k. przestępstwo jest popełnione umyślnie jeżeli 
sprawca działając, zamierzał w sposób wskazany w kodeksie naruszyć albo 
zagrozić naruszeniem obszar chroniony prawem karnym lub miał świado-
mość, że postępowaniem swoim może spowodować takie naruszenie albo 
stworzyć takie zagrożenie, a w przypadku dokonania takiego czynu, na to 
się godził5. Pod pojęciem szkody rozumie się tylko szkodę o charakterze 
majątkowym. Obejmuje ona zarówno zmniejszenie się majątku jak również 
uszczerbek jego wartości i utracony zysk6. Wykazanie oszustwa wymaga 
udowodnienia sprawcy działania umyślnego, które musi być połączone 
z celem konkretnej czynności. Warte podkreślenia jest to, że oszukańcze 
działanie musi pozostawać w integralnym związku, ze wszystkimi znamio-
nami koniecznymi do przypisania tego czynu. Pojawienie się sytuacji, w któ-
rej umyślność działania sprawcy skierowana jest tylko w stronę niektórych 
z nich np. wprowadzenie w błąd, to już wyrządzenie szkody i przypadkowe 
wzbogacenie się albo przysporzenie korzyści innej osobie, nie jest uznawa-
ne jako rezultat umyślnego działania7. W przypadku pożyczki pieniężnej 
przesłanka, że oskarżony nie zwrócił części pożyczonej sumy w terminie, 
w którym obiecał to uczynić, samo w sobie nie jest wystarczającym dowo-
dem do przyjęcia, że drogą pożyczki doprowadził wierzyciela do błędu8. 

                                       
4  Wyrok, ZSP 26/2007–II, publikowany w Zo súdnej praxe, Bratislava 2007. 
5  Z. K u k u ł a, Koncepcja oszustwa w słowackim kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2015, 

nr 7–8, s. 133; zob. też P. Š a m k o, Trestný čin podvodu. Komentars judikatùou, Bratislava 
2012. 

6  Więcej na ten temat § 124 i następne słowackiego k.k. 
7  Z. K u k u ł a, op. cit., s. 134. 
8  Wyrok R 15/1969 (Rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnuti a stanowisk). Wy-

rok zamieszczony w zbiorze orzeczeń sądowych Słowacji. Do 31 grudnia 1992 r. był to zbiór 
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Czyn wymieniony w § 221 dokonany jest z chwilą wejścia sprawcy w posia-
danie rzeczy, towaru albo pieniędzy, bez względu na to czy później po upły-
wie okresu do zwrócenia rzeczy, zapłaty pieniędzy, spłaty długu, przejawiał 
wolę spełnienia zobowiązania i czy rzeczywiście tego dokonał. Tak opisane 
postępowanie można co najwyżej oceniać w kategoriach naprawienia szko-
dy9. W prawie słowackim inaczej niż u nas przyjęto rozwiązanie, iż w przy-
padku oszustw kredytowych, gdy skutkiem działania sprawcy wyrządzono 
większą szkodę, następuje wyłączenie przestępstwa oszustwa klasycznego 
z § 221, na rzecz oszustwa kredytowego z § 222 na zasadzie lex specialis10.  

W dalszej kolejności należałoby rozwinąć poszczególne rodzaje oszustw, 
które choć uważane za przestępstwa o podłożu majątkowym, faktycznie 
wymierzone są w działalność przedsiębiorstw. Umieszczono je w czterech 
następujących po sobie paragrafach. Pierwsze z nich zwane oszustwem 
kredytowym (úverový podvod) przewiduje § 222. W typie podstawowym 
w ak. 1 zapisano: karze pozbawienia wolności od 1 do 10 lat podlega, kto 
wyłudza od innego kredyt albo zabezpieczenie kredytu w ten sposób, że 
wprowadzi go w błąd podczas sprawdzania spełniania warunków do uzy-
skania kredytu albo do spłaty kredytu i w ten sposób wyrządzi mu małą 
szkodę. Indywidualny charakter przestępstwa znajdujemy w ak. 2, gdzie ka-
ra ta wynosi od 2 do 5 lat. Sprawcą jest osoba będąca pracownikiem, człon-
kiem, organem statutowym, pełnomocnikiem albo inną osobą uprawnioną do 
działania w imieniu tego, kto kredytu udziela, gdy umożliwi uzyskanie kredy-
tu osobie, o której wie, że nie spełnia warunków koniecznych do jego uzy-
skania. Dalsze trzy akapity tworzą typy kwalifikowane, w których karze po-
zbawienia wolności od 3 do 10 lat podlega sprawca, który wyrządzi większą 
szkodę, działając ze szczególnego motywu albo poważniejszym sposobem 
działania; od 5 do 12 lat w przypadku wyrządzenia znacznej szkody i od 
10 do 15 lat, gdy wyrządzi szkodę wielkiego rozmiaru lub jako członek nie-
bezpiecznej grupy bądź w sytuacji kryzysowej. Wprowadzone rozwiązania 
stanowią lex specialis w odniesieniu do oszustwa z § 221. Zamiarem przy-
świecającym słowackiemu ustawodawcy jest stworzenie szerszego zróżni-
cowania działań oszukańczych i zabezpieczenie przez to skuteczniejszych 
działań prewencyjnych. Pod nazwą kredytu zgodnie z § 2 ak. 1 lit. b prawa 
bankowego11, rozumie się kredyt bankowy, hipoteczny, komunalny i konsu-
mencki. Jeśli chodzi o typ przestępstwa indywidualnego z ak. 2, to należy 

                                                                                              
wspólny dla Sadu Najwyższego Czechosłowacji, od 1 stycznia 1993 r. tylko Słowacji. Należy 
pamiętać, że do 31 grudnia 2005 r. w obydwu krajach obowiązywał kodeks karny Czecho-
słowacji z 1961 r. 

9  Wyrok ZSP 45/1997. 
10 Tak wyrok ZSP 26/2004. 
11 Zakon č 483/2001 Z.z o bankách a o zmene a doplneni niektorých zakonov v zneni ne-

skoršich predpisov. 
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wyjaśnić, że podmiot przestępstwa określony nazwą członek (člen), rozu-
miany jest jako osoba fizyczna wchodząca w skład rady nadzorczej osoby 
prawnej12. Organem statutowym z kolei jest osoba wchodząca w skład za-
rządu, a w wypadku spółek pozbawionych go wspólnik uprawniony do pro-
wadzenia jej spraw13. 

Oszustwo ubezpieczeniowe (poist’ovací podvod) opisane jest w § 223 
przy pomocy tych samych znamion, co wspomniane oszustwo kredytowe. 
Przedmiotem zamachu sprawcy jest w tym wypadku świadczenie ubezpie-
czeniowe, natomiast wprowadzenie w błąd obejmuje warunki niezbędne do 
jego uzyskania. Także i tu przepis przewiduje przestępstwo indywidualne, na 
podstawie którego odpowiedzialność ponosi pracownik ubezpieczyciela, któ-
ry dopuszcza do uzyskania nienależnego świadczenia. Typy kwalifikowane 
są analogiczne jak w przypadku § 222. Przestępstwo uznaje się za dokona-
ne z chwilą wypłaty świadczenia. Świadome wyrządzenie szkody, nie jest 
w kodeksie słowackim traktowane jako przygotowanie do oszustwa ubezpie-
czeniowego, jeśli nie jest nacechowane zamiarem wyłudzenia świadczenia. 
Karalność czynu następuje dopiero przy zgłoszeniu żądania wypłaty od-
szkodowania14. Należy dodać, że wprowadzenie w błąd (uvedenie do omy-
lu), to według stanowiska przyjętego w doktrynie fingowanie zdarzenia od-
szkodowawczego. 

Oszustwo kapitałowe (kapitálový podvod), o którym mowa w § 224, kry-
minalizuje działanie przestępcze w związku z obrotem papierami wartościo-
wymi. Kto w związku ze złożeniem oferty, sprzedażą lub emisją papierów 
wartościowych albo innych dokumentów, które uprawniają do wzięcia udzia-
łu w korzyściach majątkowych przynoszonych przez przedsiębiorstwo, albo 
kto w związku z ofertą zwiększenia zysku z takiego inwestowania, w pro-
spektach bądź innych materiałach informacyjnych, jak i w przeglądach doty-
czących stosunków majątkowych albo osiągnięć przedsiębiorstwa, czy też 
w stosunku do większej liczby osób, przekazuje nieprawdziwe dane albo 
nierzetelne dane o skali zainwestowania albo o majątkowych stosunkach 
przedsiębiorstwa, w którym ma nastąpić inwestycja lub kto niepowodzenie 
takiego inwestowania zatai, podlega karze pozbawienia wolności od 1 do 
5 lat. Jest to przestępstwo powszechne, typy kwalifikowane są takie same 
jak w poprzednio omawianych czynach. Chodzi tu o zagwarantowanie bez-
pieczeństwa inwestycyjnego w obszarze papierów wartościowych. Użyte 
w przepisie pojęcie „wiele osób” nie zostało dotąd przez słowacką judykaturę 

                                       
12 Zob. § 138 i 197 kodeksu handlowego. 
13 Zob. szerzej, P. Š a m k o, Trestný čin podvodu a spoločnost’ s ručenim obmedzeným. In 

Justična revue, r. 59, 2007, č 5, s. 688–695. 
14 J. Z a h o r a, (w:) E. B u r d a, J. Č e n t é š, J. K o l e s á r, J. Z á h o r a a kolektív. Trestný 

zákon. Osobitná čast’. Komentár II, diel Praha 2011, s. 541. 



Z problematyki karnoprawnej ochrony przedsiębiorstw … 

Przedsiębiorstwo 
i Prawo 4, 2018 

 
13 

wyjaśnione. Według niektórych autorów obejmuje ono grupę większą niż 
100 osób15. 

Znacznie bardziej rozbudowany opis czynu natrafiamy w § 225, typizują-
cym oszustwo subwencyjne (subvenčny podvod). Istotną cechą tego przepi-
su jest ustanowienie w nim normy blankietowej, która odsyła do dalszych 
ustaw i związanych z nimi przepisów dotyczących przydzielania dotacji, 
subwencji oraz innych świadczeń publicznych. Przestępstwo oszustwa sub-
wencyjnego popełnia się w dwóch podstawowych wariantach, z których 
obydwa zagrożone są karą od 1 do 5 lat pozbawienia wolności. Wariant 
pierwszy dotyczy wyłudzenia dotacji, subwencji, wsparcia albo innego 
świadczenia z państwowego budżetu, z budżetu instytucji publicznoprawnej, 
budżetu funduszu państwowego czy wyższej jednostki samorządu terytorial-
nego bądź budżetu obcego, których uzyskanie albo wykorzystanie jest we-
dług powszechnie obowiązującego przepisu związane z warunkami, których 
sprawca nie spełnia, w ten sposób wprowadzając w błąd uprawnionego do 
dysponowania środkami przy badaniu spełnienia przesłanek. Drugi wariant 
polega na przeznaczaniu bezprawnie uzyskanych świadczeń w większym 
rozmiarze na inny cel niż określony. Typy kwalifikowane są identycznie zbu-
dowane jak we wcześniejszych przepisach. Ak. 3 przewiduje natomiast 
przestępstwo indywidualne, którego dopuszcza się ten sam krąg osób, co 
w przypadku przedstawionego wcześniej oszustwa kredytowego, jeśli dopu-
ści do udzielenia wymienionych świadczeń wiedząc, że wnioskujący o to nie 
spełnia koniecznych do uzyskania warunków. Przepis w odmianie podsta-
wowej nie wymaga wyrządzenia szkody, wystarczy jedynie, że doszło do 
wyłudzenia jednego z wymienionych świadczeń. Dopiero w odmianie kwalifi-
kowanej (ak. 4–6) wysokość szkody decyduje o wysokości kary16. 

§ 250 – nadużycie uczestnictwa w obrocie gospodarczym (zneužitie 
účast’ na hospodárskej sút’aži) jest normą blankietową, odsyłającą do prze-
pisów regulujących działalność gospodarczą, celem regulacji jest ochrona tej 
działalności i uczestnictwa w niej. Kryminalizowane zachowanie nadużycia 
udziału w obrocie gospodarczym opisane jest dosyć lakonicznie, jako nieod-
powiedni sposób uczestniczenia w kontakcie gospodarczym, naruszający 
dobrą reputację uczestnika lub postępowanie, które jest sprzeczne z pra-
wem zapewniającym ochronę działalności gospodarczej, przez co wyrządza 
innemu uczestnikowi znaczną szkodę albo zagrozi operacjom jego przed-
siębiorstwa, za co przewidziano karę pozbawienia wolności do lat 3. Forma 
kwalifikowana w postaci wyrządzenia szkody wielkiego rozmiaru, upadłości 

                                       
15 O. S a m a š, H. S t i f f e l, P. T o m a n, Trestný zákon. Stručný komentár, Bratislava 2006, 

s. 482. 
16 Zob. szerzej F. P ú r y, Trestní odpovédnost související s nĕktorými zajišt’ovacimi instytuty 

v obchodnĕprávních a občanskoprávnich vztazích, In Právní rozhledy, r. 15, 2007, č 19, 
s. 700–707. 
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innego uczestnika, a także działanie podjęte ze szczególnego motywu lub 
poważniejszym sposobem działania, zagrożone są karą pozbawienia wolno-
ści od 2 do 6 lat. Miejscem popełnienia tego przestępstwa jest nie tylko te-
ren, na którym doszło do sprzecznego z prawem działania, ale ten, na któ-
rym nastąpił szkodliwy skutek17.  

 Do nieuprawnionego prowadzenia działalności gospodarczej adresowa-
ny jest przepis kolejnego paragrafu – 251 (neoprávnene podnikanie). Jego 
zadaniem jest zagwarantowanie zgodnego z prawem wykonywania działal-
ności oraz efektywna kontrola tego procesu ze strony państwa. Nielegalne 
prowadzenie przedsiębiorstwa w małym rozmiarze, podlega stosunkowo ła-
godnej karze pozbawienia wolności do 1 roku. Postać kwalifikowana z ak. 2 
obejmuje m.in.: wykorzystanie innych osób jako siłę roboczą (nielegalne za-
trudnianie uciekinierów, emigrantów, za których nie odprowadza się wyma-
ganych składek i podatków, a warunki świadczenia pracy nie muszą odpo-
wiadać przepisom prawa pracy); udział w niej funkcjonariusza publicznego 
w związku ze swoim zatrudnieniem, zawodem lub pełnioną funkcją; wyrzą-
dzenie znacznej szkody; szkody wielkiego rozmiaru, a także jako członek 
niebezpiecznej grupy. Działalność gospodarcza zgodnie z § 2 ak. 1 kodeksu 
handlowego, traktowana jest jako systematyczna czynność, wykonywana 
samoistnie przez przedsiębiorcę we własnym imieniu i na własną odpowie-
dzialność w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą z kolei w rozumieniu § 2 
ak. 2 tego kodeksu jest osoba wpisana do rejestru handlowego, rzemieślnik, 
inny niż rzemieślnik przedsiębiorca działający na podstawie przepisów 
szczególnych, osoba fizyczna wykonująca działalność rolniczą wpisana do 
odpowiedniej ewidencji. 

6. Przepisy zapewniające ochronę wewnętrzną przedsię-
biorstw 

Przepisy z tej kategorii zaliczane są do norm zapewniających karnopraw-
ną ochronę obrotu gospodarczego, którego przedsiębiorstwa są ważnym 
choć nie jedynym desygnatem. Oprócz nich z ochrony tej korzystają banki, 
instytucje finansowe, ubezpieczyciele oraz inne18. Na plan pierwszy wysuwa 
się niewątpliwie przestępstwo nadużycia zaufania, związane bezpośrednio 
z zarządzaniem. Przestępstwo umyślnego naruszenia obowiązków przy 
prowadzeniu cudzych spraw majątkowych z § 237 (umyslné porušovanie 
povinnosti pri správe cudzieho majetku), opisane zostało w kodeksie nastę-
pująco: ak. 1. kto wyrządza innemu małą szkodę w ten sposób, że naruszy 

                                       
17 Wyrok R 47/1994. 
18 Zob. szerzej na ten temat Z. K u k u ł a, Ochrona obrotu gospodarczego w słowackim kodek-

sie karnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 8, s. 23–32. 
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powszechnie obowiązujące przepisy prawne wprowadzające nakaz albo za-
kaz wprowadzony orzeczeniem sądu albo wypływający z umowy do zajmo-
wania się opieką albo sprawami cudzego majątku, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 2; ak. 2, karze pozbawienia wolności od 1 do lat 5 podle-
ga sprawca, jeśli dopuści się czynu opisanego w ak. 1 i wyrządzi nim więk-
szą szkodę albo dopuści się go ze szczególnego motywu; ak. 3 karze po-
zbawienia wolności od 3 do 10 lat podlega sprawca jeśli dopuści się czynu 
opisanego w ak. 1 i wyrządza nim znaczną szkodę albo dopuści się go po-
ważniejszym sposobem działania; ak. 4, karze pozbawienia wolności od 10 
do 15 lat podlega sprawca, jeśli dopuści się czynu opisanego w ak. 1 
i wyrządza nim szkodę wielkiego rozmiaru albo działając jako członek nie-
bezpiecznej grupy. Przedmiotem ochrony oprócz majątku są również pozo-
stałe majątkowe wartości. Jeśli chodzi o rzeczy w grę wchodzą tu ruchomo-
ści i nieruchomości, papiery wartościowe, jak też energia zawarta w środo-
wisku naturalnym. W zakresie karnoprawnej ochrony mieści się majątek, 
będący współwłasnością sprawcy i innych osób, a przestępczy zamach na 
te dobra może zostać wymierzony przeciwko całości zarządzanego majątku 
lub tylko jego części19. Nie budzi sporów indywidualny charakter tego prze-
stępstwa, zaś źródła nałożonych przez przepis prawa obowiązków spoczy-
wających na sprawcy, znaleźć możemy w kodeksie cywilnym (občanský za-
konnik)20, kodeksie handlowym (obhodný zakonnik)21, kodeksie rodzinnym 
(zákon o rodine)22, prawie upadłościowym (zákon o konkurze)23 czy innych. 
Nieumyślną odmianę naruszenia obowiązków przy zajmowaniu się cudzym 
majątkiem (porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku z nedban-
livosti) wprowadza kodeks w § 238. Kto nieumyślnie wyrządzi innemu 
znaczną szkodę w ten sposób, że naruszy powinność ustanowioną po-
wszechnie obowiązującym przepisem prawnym albo powinność nałożoną 
prawomocnym orzeczeniem sądu do opieki lub zajmowania się cudzym ma-
jątkiem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. Istotą tego czynu jest 
powstanie szkody, a nie to czy sprawca bądź inna osoba odniosła korzyść 
z tego przestępstwa24. 

Drugą istotną i obszerną grupę przepisów, tworzą szeroko rozumiane 
przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli. Składa się na to spora liczba 
przepisów. Pierwszy z nich dotyczy oszukańczego bankructwa (podvodný 
úpadok) – § 227. Przepis ten nie jest jednak kolejną odmianą oszustwa, 
choć użyta nazwa może na to wskazywać. Odpowiedzialność na tej podsta-

                                       
19 M. K o r d i k, (w:) E. B u r d a, J. Č e n t é š, J. K o l e s á r, J. Z á h o r a a kolektív, s. 597–598.  
20 § 28 ak. 2, § 29, § 30, § 468, § 724 i nast. 
21 § 13 ak. 1 i 2, § 14 i 15, § 566 i nast. 
22 § 28, § 29, § 33, § 45 ak. 4, § 50 ak. 1, § 56 i nast. 
23 § 21, § 86. 
24 M. K o r d i k, op. cit., s. 601 
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wie ponosi, kto w zamiarze wyrządzenia innemu szkody albo zdobycia dla 
siebie albo kogo innego bezprawnej korzyści: powoduje upadłość osoby 
prawnej, w której jest organem statutowym albo prokurentem, w ten sposób, 
że majątek tej osoby prawnej choćby tylko w części wykorzysta; bądź na 
założenie innej osoby prawnej, bądź do uzyskania udziałów majątkowych 
w innej osobie prawnej; albo kto tak postępuje w zamiarze spowodowania 
upadłości osoby prawnej, w której jest organem statutowym albo prokuren-
tem. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Typy kwalifikowane 
z ak. 2–4 operują przesłankami wyrządzenia większej szkody, uzyskania 
większej korzyści dla siebie albo kogo innego, znacznej szkody lub korzyści, 
poważniejszego sposobu działania, szkody lub korzyści wielkiego rozmiaru 
oraz spowodowania upadłości innego podmiotu. Maksymalny wymiar kary 
wynosi tu od 5 do 12 lat pozbawienia wolności. W świetle przepisów słowac-
kich niewypłacalny (platobne neschopný) jest ten, kto ma więcej niż jednego 
wierzyciela i nie jest zdolny do spłaty należności w terminie 30 dni, w odnie-
sieniu do więcej niż jednego zobowiązania pieniężnego. Zadłużony 
(predlženy) z kolei jest ten, kto ma obowiązek prowadzić księgowość według 
przepisu szczególnego, ma więcej niż jednego wierzyciela i wartość jego 
zobowiązań płatniczych przewyższa wartość jego majątku25. W świetle jed-
nego z judykatów upadłość dłużnika, która zakłada istnienie większej liczby 
wierzycieli, jest możliwa tylko wtedy, gdy dłużnik ma co najmniej jednego 
wierzyciela, którego roszczenia nie pochodzą od jedynego oszukańczego 
wierzyciela26. 

Z kolei świadome bankructwo (zavinený úpadok) opisane w § 228, usta-
nawia karę pozbawienia wolności do lat 3 w stosunku do osoby, która powo-
duje upadłość osoby prawnej i w większym stopniu udaremni zaspokojenie 
swojego wierzyciela w ten sposób, że: bez odpowiedniego zabezpieczenia 
finansowego inwestuje w ryzykowne przedsięwzięcie; przyjmuje lub udziela 
z punktu widzenia możliwości majątkowych osoby prawnej nienależny kre-
dyt; na szkodę wierzyciela osoby prawnej zniszczy, uszkodzi, daruje, ukryje 
albo w inny sposób usunie chociażby tylko część majątku osoby prawnej; 
większą część dochodu z działalności osoby prawnej przeznaczy na własne 
potrzeby osobiste albo dochód z działalności osoby prawnej przeznaczy 
choćby tylko w części na loterie, gry albo zakład. Specyficznym rozwiąza-
niem jest przypadek opisany w ak. 2. Wprowadza on taką samą karę dla te-
go, kto działa opisanym wcześniej sposobem i upadłość osoby prawnej zo-
stała powstrzymana tylko za sprawą otrzymania wsparcia albo zarządzenia 
o wsparciu organu państwa, samorządu terytorialnego lub instytucji publicz-
nej do czego organy te nie były obowiązane. Tak więc kto inny doprowadził 

                                       
25 § 3 prawa upadłościowego (zakon o konkursu) č 7/2005 Z.z. 
26 Wyrok ZSP 64/2002. 
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do stanu upadłości, a kto inny temu zapobiegł. Jak w każdym dotychczaso-
wym przypadku wprowadzono odmianę przestępstwa kwalifikowanego uza-
leżniono od wysokości szkody i wyrządzenia innemu upadłości. 

Kolejne przepisy dotyczą wyrządzenia szkody wierzycielowi, w których 
podmiotem przestępstwa jest nie tylko dłużnik. Ten odpowiada jedynie w ak. 
1 § 239 (poškodzovanie veritiel’a) za działanie, które choćby tylko w części 
udaremniło zaspokojenie swojego wierzyciela w ten sposób, że: zniszczy, 
uszkodzi, uczyni niezdolnym do użytku, ukryje, sprzeda, zamieni albo w inny 
sposób usunie co najmniej część swojego majątku, obciąży rzecz, która była 
przedmiotem zastawu albo ją wynajmie; pozoruje albo uzna za nieistniejące 
prawo lub umowę bądź udostępni swoją należność albo przejmie dług inne-
go, w sytuacji kiedy nie był do tego zobowiązany albo uprawniony lub pozo-
ruje zmniejszenie swojego majątku albo jego wyczerpanie, za co grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze w oparciu o ak. 2 pod-
lega, kto chociażby tylko częściowo udaremnia zaspokojenie wierzyciela in-
nej osoby w ten sposób, że: zniszczy, uszkodzi, uczyni niezdatnym do użyt-
ku, ukryje, sprzeda, zamieni, daruje albo w inny sposób usunie nawet część 
majątku dłużnika lub obciąży majątek dłużnika nieistniejącym prawem albo 
należnością. W drugim przypadku odpowiada wyłącznie inna niż dłużnik 
osoba, przy czym jest bez znaczenia czy o charakterze tego działania dłuż-
nik wie lub nie27. Nieumyślne popełnienie tych czynów nie jest objęte karal-
nością. Przestępstwo nie zaistnieje gdy dłużnik przeciągnie w czasie zaspo-
kojenie wierzyciela, gdy ten ostatni ma możliwość zaspokojenia swojej pre-
tensji z innego majątku dłużnika28. 

Z przypadkiem uprzywilejowania wierzyciela stykamy się w § 240 
(zvýhodňovanie veritel’a). Odpowiedzialność spoczywa na dłużniku, który 
nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań płatniczych, udaremnia 
choćby tylko częściowo zaspokojenie swojego wierzyciela w ten sposób, że 
uprzywilejowuje innego wierzyciela, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 2. Typy kwalifikowane uzależnione są od skutku, na który składa się wy-
sokość wyrządzonej szkody. Zagwarantowano w ten sposób poszanowanie 
jednej z podstawowych zasad postępowania upadłościowego i restruktury-
zacyjnego – równomiernego zaspokojenia pretensji wierzyciela, zawartej 
w § 95 ak. 1 prawa upadłościowego. Wprowadzono ochronę prawnokarną 
przed próbami udaremnienia postępowania upadłościowego lub układowego. 

W § 242 karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 podlega uda-
remnienie postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego 
i oddłużeniowego (marenie konkurzného alebo vyrovnacieno konania) w ten 
sposób, że nie wypełnia się obowiązku nałożonego przez prawo albo przez 

                                       
27 M. K o r d i k, op. cit., s. 605. 
28 Wyrok R 41/1991. 
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podawanie nieprawdziwych danych w spisie aktywów i pasywów. Niewypeł-
nienie powinności dłużnika podania propozycji upadłościowych, jeśli upa-
dłość jest już ogłoszona, nie wyczerpuje podstaw karalności z § 24229. 
W § 243 dotyczy to wyłącznie postępowania upadłościowego w jednej 
z czterech postaci: ukrywania rzeczy należącej do masy upadłościowej; 
uniemożliwianie, aby rzecz wchodząca do masy upadłościowej została spi-
sana i oszacowana; niewydania rzeczy należącej do tej masy albo zatrzy-
mania, fałszowania, niszczenia spisanych informacji o majątku albo akty-
wach finansowych dłużnika. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 2. 
Typy kwalifikowane funkcjonują według podobnych zasad co poprzednio. 

Kolejne z przestępstw przeciwko wierzycielom z § 243a dotyczy udarem-
nienia postępowania egzekucyjnego (marenie exekučného konania). Opis 
czynu obejmuje: podawanie nieprawdziwych danych w raporcie o swoim 
majątku; uniemożliwianie, aby rzecz podlegająca egzekucji została spisana 
i oszacowana; zatrzymanie, fałszowanie, przerabianie albo zniekształcanie 
informacji o majątku lub aktywach finansowych zobowiązanego; usuwanie, 
uszkodzenie albo zniszczenie rzeczy ruchomej ujętej w spisie albo niewyda-
nie rzeczy podlegającej egzekucji. Wymiar kary to 2 lata pozbawienia wol-
ności. W przypadku odmian kwalifikowanych uzależnionych od wyrządzenia 
większej szkody lub szkody wielkiego rozmiaru, wystarcza również udowod-
nienie sprawcy winy nieumyślnej. 

Ostatnim z przepisów wprowadzonym niedawno jest § 251b, ustanawia-
jący nowy typ przestępstwa zwanego nieuczciwą likwidacją (nekàla 
likvidàcia). Zakłada on karalność w stosunku do każdej osoby, która zamie-
rza zniweczyć proces likwidacji lub do tego celu używa innej osoby jako figu-
ranta, która użycza swojego nazwiska i innych danych osobowych dla prze-
jęcia praw majątkowych, do których nie jest uprawniona i przeniesienia tych 
praw na inną osobę. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolności.  

7. Podsumowanie 

Zaletą obowiązujących na Słowacji karnoprawnych rozwiązań nie tylko 
w płaszczyźnie karnoprawnej ochrony przedsiębiorstw, jest przyjęcie kon-
cepcji, w świetle której kodeks karny jest jedynym źródłem obowiązującego 
prawa karnego, w przeciwieństwie do rozwiązań polskich. Ułatwia to niewąt-
pliwie przedsiębiorcy poruszanie się po tym obszarze. Trzeba jednak mieć 
pełną świadomość, że porównywane ze sobą kodeksy karne (polski i sło-
wacki), to zupełnie inne twory legislacyjne. Mamy tu tak naprawdę do czy-
nienia z dwoma różniącymi się między sobą kodeksami. Szczególnie wi-
doczne jest to, gdy przyjdzie nam porównać ze sobą części ogólne kodek-

                                       
29 Wyjaśnienie prokuratora Krajowej Prokuratury w Bratysławie, sp. Zn. 1/1, spr. 43/2008. 
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sów, tworzące podstawy odpowiedzialności karnej. Te same uwagi odnieść 
należy do części szczególnej. Dostrzegamy niespotykaną u nas kazuistykę 
w opisie czynów zabronionych, co przekłada się na zróżnicowanie wymiaru 
kary. Typy kwalifikowane przestępstw wymierzonych w przedsiębiorstwa, two-
rzone są w oparciu o przesłanki nieznane polskiemu kodeksowi, co naszym 
przedsiębiorcom w perspektywie może przysparzać pewnych problemów in-
terpretacyjnych. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za oszustwo we wszystkich 
jego postaciach, to jest ona bardzo zbliżona do polskich odpowiedników, 
z pewnymi zmianami, zasygnalizowanymi wcześniej w opracowaniu.  

Pewne różnice dają się zaobserwować w opisie ustawowych znamion 
przestępstwa zwanego nadużyciem zaufania, jako najpowszechniejsze 
przestępstwo menadżerskie. Co do zasad ogólnych można przyjąć, że kon-
cepcja słowacka jest zbieżna z polskimi rozwiązaniami, różni się jedynie 
rozbudowaną kazuistyką podlegających karze zachowań menadżera. Blisko 
związanym z tym przestępstwem jest przepis typowo blankietowy, nawiązu-
jący do kryminalizacji nadużycia uczestnictwa w obrocie gospodarczym, któ-
ry nie posiada swojego odpowiednika w polskim kodeksie. Oparcie go na 
nieostrych kryteriach z pewnością nie wpłynie na poziom jego skuteczności 
w praktyce.  

Na uwagę zasługuje rozbudowany katalog przepisów zabezpieczających 
interesy wierzycieli, a także zapewniających ochronę postępowań upadło-
ściowych i restrukturyzacyjnych. W wielu obszarach objętych regulacją wy-
kazują zbieżność z przepisami polskiego kodeksu karnego. Karalne zacho-
wanie dłużnika obejmuje nie tylko postępowanie egzekucyjne, ale i pozosta-
łe przypadki, uzależniając wysokość grożącej kary od wysokości wyrządzo-
nej szkody. Inaczej niż w polskim kodeksie, penalizacją objęto przedstawia-
nie fikcyjnych danych o sytuacji majątkowej, mające wpływ na trwające po-
stępowanie komornicze. 

Przedstawione w ramach krótkiego opracowania informacje o zakresie 
ochrony przedsiębiorców na terenie Słowacji pozwolą na zorientowanie się 
w ogólnych zasadach oddziaływania kodeksu karnego, na szeroko rozumia-
ną działalność gospodarczą. Materia prawa karnego gospodarczego, do któ-
rej zalicza się podejmowana problematyka jest złożona, zatem należy mieć 
świadomość o konieczności uwzględniania szczegółowych regulacji typowo 
gospodarczych, jakie rzutują na kształt odpowiedzialności karnej, a których 
zważywszy na ramy opracowania nie sposób szerzej zaprezentować. Mogą 
one stanowić wartościowy punkt odniesienia, do czynienia szczegółowych 
opracowań z tego tematu w przyszłości.  
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On the issues of criminal law protection  
of enterprises and business in Slovakia 

Abstract 

The study contains an overview of the most important provisions of the 
Slovak Penal Code, referring directly to the protection of enterprises and 
broadly understood business activities. The hallmark of Slovak solutions in 
this area is the excessively extensive casuistry of regulations, which is not 
found in Polish criminal legislation. The extended form has adopted crimes 
against creditors, the concept of punishing fraud in the economic trade is 
slightly different. 
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Wiesław Pomorski1 

Ryzyka prawne i podatkowe funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie zagrożeń dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowe-
go. Problematyka ta została przedstawiona na przykładzie wybranych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Artykuł prezentuje trudno-
ści w interpretacji i stosowaniu niektórych norm, ich ocenę prawną dokony-
waną przez organy skarbowe i sądy administracyjne. Ponadto w artykule 
poruszone zostały kwestie następstw niewłaściwego stosowania przepisów 
prawa podatkowego dla finansów przedsiębiorstwa, odpowiedzialność 
członków zarządów spółek prawa handlowego i przedsiębiorców indywidu-
alnych za wystąpienie niekorzystnych zdarzeń. Artykuł zawiera również 
wskazanie możliwości dokonania prawnych zabezpieczeń w celu uniknięcia 
lub złagodzenia skutków wystąpienia szkody w majątku przedsiębiorcy, 
spowodowanym stosowaniem przepisów prawa podatkowego.  

Słowa kluczowe 

Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, podatnik, ryzyko prowadzenia działal-
ności gospodarczej, podatek VAT, Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towa-
rów (WDT), odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe, od-
powiedzialność zarządu spółki, solidarna odpowiedzialność podatnika VAT, 

                                       
1  Autor jest dr. nauk prawnych, doradcą podatkowym, prezesem Zarządu „POMORSKI” Do-

radztwo Podatkowe Sp. z o.o. Od 2002 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockie-
go. Autor książki pt. Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podat-
kowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011 oraz licznych publikacji z zakresu 
stosowania prawa podatkowego m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Prokuraturze 
i Prawie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podat-
kowego. Od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Przedsiębiorstwo i Prawo, wy-
dawanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 
w Inowrocławiu, a także stałym recenzentem artykułów przeznaczonych do publikacji w tym pe-
riodyku. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym sądowej kontroli 
decyzji, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (redakcja). 
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odwrotne obciążenie VAT w budownictwie, wykreślenie z ewidencji podatni-
ków czynnych VAT, szkoda w ujęciu podatkowym i cywilnoprawnym.  

1. Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwo to żywy organizm funkcjonujący w określonych warun-
kach gospodarczych, społecznych i politycznych. Warunki te mogą mieć 
niewielki wpływ na procesy gospodarcze realizowane przez przedsiębior-
stwo albo mogą wręcz determinować powodzenie całego przedsięwzięcia 
gospodarczego. Podstawowe ryzyko z jakim musi zmierzyć się każde przed-
siębiorstwo, to ryzyko ekonomiczne, w ramach którego zarządzający przed-
siębiorstwem muszą tak zaprogramować biznes, aby wyprodukowany towar 
czy świadczona usługa znalazły odbiorców po określonej cenie, zapewniają-
cej pokrycie kosztów i wygenerowanie zysku. Ryzyko w działalności przed-
siębiorstwa może pojawić się także w wielu innych obszarach jego aktywno-
ści i w razie zaistnienia może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie, np. 
przez pogorszenie płynności finansowej, blokadę kont bankowych, procesy 
windykacyjne, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do konieczności 
ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa lub jego likwidacji. Niniejszy artykuł 
zawiera wybrane zagadnienia ryzyka płynącego ze sfery prawnej funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wynika-
jącego z niewłaściwego dokonywania rozliczeń publicznoprawnych. Wska-
zuje również na niedostateczną jakość procesu legislacyjnego, który powo-
duje wiele wątpliwości w interpretacji i praktycznym stosowaniu norm prawa 
podatkowego.  

2. Obszary ryzyka w biznesie 

Ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mogą wystąpić w następują-
cych obszarach:  
1) podstawowa działalność operacyjna, 
2) organizacja i zarządzanie, 
3) zatrudnienie, 
4) rozliczenia publicznoprawne, 
5) otoczenie prawne. 

Rolą osób zarządzających jest odpowiednie przewidywanie i zapobiega-
nie występowaniu zjawisk niekorzystnych, powodujących straty ekonomicz-
ne dla przedsiębiorstwa. Umiejętne wywiązywanie się kadry menedżerskiej 
z tych powinności może być kluczem do osiągnięcia sukcesu gospodarcze-
go, wymaga to jednak daleko idącego przewidywania zdarzeń przyszłych 
i podjęcia działań lub wdrożenia procedur zabezpieczających interesy 
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przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia zdarzeń zagrażających stabilne-
mu funkcjonowaniu danej jednostki.  

Oceniając możliwe do wystąpienia zagrożenia w sferze rozliczeń publicz-
noprawnych należy wskazać, że największe ryzyka dla przedsiębiorców wyni-
kają ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: 
ustawa VAT)2. Mimo wielu lat funkcjonowania ustawy VAT występują liczne 
wątpliwości czy kontrowersje w praktycznym stosowaniu tych przepisów. In-
stytucja interpretacji indywidualnej jest tylko w części pomocna przedsiębior-
com, a linia interpretacyjna prezentowana w tych interpretacjach bywa dość 
często odmienna od linii orzecznictwa. Nie spełniają do końca swojej roli także 
interpretacje ogóle, a to z tego względu, iż organy podatkowe którym nie od-
powiada treść interpretacji w konkretnej sprawie podatnika, starają się kwe-
stionować porównywalność stanów faktycznych konkretnego podatnika i opi-
sanego w interpretacji ogólnej. Funkcjonowanie przedsiębiorcy w takich wa-
runkach bez bieżącego wsparcia doradcy podatkowego z pewnością zwiększa 
ryzyko popełnienia błędów, skutkujących stratami finansowymi. Zatem sfera 
rozliczeń publicznoprawnych, a przede wszystkim podatkowych, jest niezwy-
kle istotnym obszarem, który może wygenerować daleko idące ryzyko, a które 
w chwili ziszczenia się może doprowadzić do poważnych zakłóceń w jednost-
ce gospodarczej lub spowodować w skrajnym przypadku jej upadek. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko złożoność i niejednoznaczność przepisów 
prawa podatkowego, ale także jego stosowanie w praktyce przez organy po-
datkowe stanowi podstawę do zaistnienia niekorzystnych zdarzeń dla przed-
siębiorców. Praktyka dowodzi, że w wielu przypadkach to nie skomplikowany 
przepis w określonym stanie prawnym spowodował problemy przedsiębiorcy, 
a urzędnicy stosujący na co dzień przepisy prawa, dokonujący nieuprawnionej 
interpretacji obowiązków podatkowych przedsiębiorców.  

3. Stosowanie stawki VAT „0” przy wywozie w ramach Wspól-
notowej Dostawy Towarów (WDT) 

Jednym z przykładów wielu kontrowersji między fiskusem a podatnikami 
jest kwestia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców ze stawki podat-
ku VAT w wysokości „0” w przypadku dokonywania przez nich wywozu towa-
rów do innych krajów Unii Europejskiej, czyli dokonywania Wewnątrzwspól-
notowej Dostawy Towarów. Podatnikowi przysługuje przy tego typu transak-
cjach WDT prawo do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego 
VAT nad podatkiem należnym za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli przedmio-
tem WDT byłyby nabyte w kraju towary opodatkowane w wysokości 23%, 

                                       
2  Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 62.). 
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wówczas taki zwrot stanowi najczęściej istotny dla przedsiębiorcy element 
utrzymania płynności finansowej, dlatego niezwykle ważnym jest, aby 
przedsiębiorca mógł wykazać się dowodami potwierdzającymi spełnienie 
przesłanek ustawowych dla uznania transakcji za WDT.  

4. Wymogi ustawowe dotyczące WDT 

Warunki uznania transakcji za WDT zostały określone w art. 42 ust. 1 
ustawy VAT. Z przepisu tego wynika, że organ podatkowy uznaje transakcje 
za WDT jeżeli:  

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy 
i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nada-
ny przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwulite-
rowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. 

Warunek ten musi być spełniony w okresie współpracy handlowej między 
podmiotami. W tym okresie odbiorca z innego kraju Unii Europejskiej (dalej 
także EU) musi być aktywnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT na tere-
nie kraju dostawy towarów. Tak więc już w chwili wystawienia przez polskie-
go przedsiębiorcę faktury VAT dokumentującej WDT odbiorca towarów na 
terenie EU musi posiadać taki status. W praktyce organy podatkowe starają 
się kwestionować spełnienie tej przesłanki, gdy w chwili wystawienia faktury 
odbiorca WDT był podatnikiem czynnym VAT, ale przed uzyskaniem po-
twierdzenia dostawy został wykreślony z rejestru przez administrację podat-
kową państwa dostawy. Do takiej niekorzystnej interpretacji przepisów art. 
42 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT należy odnieść się krytycznie. Podatnik nie może 
bowiem dysponować taką wiedzą o wykreśleniu wcześniej niż to nastąpi 
i z tego względu powinien korzystać w takich okolicznościach z ochrony 
z tytułu działania w dobrej wierze.  

Przedsiębiorca zamierzający dokonać dostawy do innego kraju EU na 
warunkach WDT powinien sprawdzić status swojego kontrahenta w syste-
mie VIES3. Jeżeli system potwierdzi, że podmiot istnieje i został zarejestro-
wany w kraju siedziby do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wów-
czas pierwszy z warunków będzie niewątpliwie spełniony. Do celów dowo-
dowych polski podmiot powinien przyjąć zasadę sprawdzania swojego kon-
trahenta zawsze na początku współpracy i okresowo w trakcie realizacji do-
staw. Najbezpieczniejsze byłoby sprawdzanie statusu przy każdej dostawie 
lub przyjęcie zasady, że weryfikacja taka będzie następowała np. co miesiąc 
lub po dostarczeniu pewnej partii towaru, np. po każdej dostawie, która 
przekroczy wartościowo 100 000 zł netto. Każdy przypadek sprawdzenia 

                                       
3  Sprawdzenia można dokonać pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vat 

Request.html  



W. Pomorski 

Przedsiębiorstwo  
i Prawo 4, 2018  

 
26 

statusu odbiorcy towarów w ramach WDT polski przedsiębiorca powinien 
udokumentować do celów dowodowych wydrukiem z ekranu komputera 
i przechowywać te dowody łącznie z dokumentacją księgową. Tylko dzięki 
takiemu działaniu podatnik będzie mógł w przyszłości wykazać się działa-
niem w dobrej wierze i dochowaniem należytej staranności przy przeprowa-
dzaniu transakcji WDT. Należy pamiętać, że na terenie Europy (np. Niemcy, 
Dania, Litwa, Słowacja) działa wiele nieuczciwych firm, które próbują naby-
wać towary od polskich kontrahentów w ramach WDT, a więc po cenie netto 
bez VAT, nie spełniając warunku bycia podmiotem zarejestrowanym jako 
czynny podatnik VAT. Transakcja z takim podmiotem pozbawia dokonujące-
go dostawy WDT możliwości skorzystania ze stawki VAT „0” % i powoduje 
konieczność opodatkowania stawką podstawową 23%. W praktyce oznacza 
to bardzo istotne zmniejszenie zysku podatnika, a czasami pozbawienie ta-
kiego zysku w całości. W tym zakresie polscy przedsiębiorcy – co do zasady 
dla ograniczenia własnego ryzyka ekonomicznego – powinni sprawdzać 
w systemie VIES swoich kontrahentów i w sposób należyty dokumentować 
ten proces przez wydruki zawierające oprócz informacji podstawowej, także 
datę i godzinę dokonania sprawdzenia.  

W praktyce zdarza się, że polski przedsiębiorca dopiero po pewnym cza-
sie dowiaduje się, że jego kontrahent miał co prawda status podatnika czyn-
nego VAT w kraju dostawy WDT, ale status ten utracił (został np. wykreślony 
z rejestru). W takiej sytuacji podatnik powinien dokonać odpowiedniej korek-
ty uprzednio wystawionych faktur i opodatkować je stawką krajową 23%. 
W następstwie korekty podatnik powinien zapłacić należny podatek VAT 
wraz z odsetkami oraz – dla uniknięcia odpowiedzialności z Kodeksu karne-
go skarbowego – złożyć tzw. czynny żal; 

2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 
dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary 
będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione 
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa człon-
kowskiego innego niż terytorium kraju.  

Warunek ten należy spełnić przez uzyskanie dokumentu przewozowego 
CMR zawierającego dane podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowej 
dostawy (podmiot krajowy), dane nabywcy towarów (podmiot z EU), ilości 
towarów i opakowań, potwierdzenie nazwy przewoźnika, oraz potwierdzenie, 
że towary będące przedmiotem dostawy WDT dotarły pod wskazany adres 
na terenie kraju Unii Europejskiej. Dowody te powinny zawierać także markę 
i numery rejestracyjne samochodów przewożących towary. Dowody te za-
wierają także informacje, na temat faktury VAT dokumentującej sprzedaż 
przewożonego towaru oraz ewentualne faktury proforma, jeżeli były związa-
ne z tą transakcją.  
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Jest to kluczowy warunek, który musi spełnić podmiot krajowy dokonują-
cy WDT, aby skorzystać ze stawki VAT w wysokości „0” i możliwości otrzy-
mania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. W razie wątpliwości 
organów celno-skarbowych przedsiębiorca może przedstawić inne dowody 
w celu udokumentowania szczegółowego przebiegu transakcji. Takim do-
wodem może to być np. umowa ramowa współpracy, umowa kupna–
sprzedaży, korespondencja handlowa w wersji zarówno papierowej, jak 
i elektronicznej oraz inne dowody. Przepisy nie ograniczają w tym zakresie 
aktywności podatnika, który może składać dowolne środki dowodowe, o ile 
mogą przyczynić się do wyjaśnienia wątpliwości w sprawie.  

W praktyce organy celno-skarbowe kwestionują często fakt wywozu to-
waru i na poparcie swojej tezy powołują się na pisma od administratora sys-
temu ViaTOLL4, że system ten nie odnotował przejazdu samochodu o okre-
ślonej marce i numerze rejestracyjnym. Jednakże zdarza się, że systemy 
rejestracji ViaTOLL nie działają poprawnie, czego oficjalnie organy i instytu-
cje odpowiedzialne za ich funkcjonowanie nie chcą potwierdzać. W takich 
okolicznościach jako dowód przeciwny, na korzyść przedsiębiorcy dokonują-
cego WDT można powołać dowód w postaci świadka, którym może być kie-
rowca dokonujący przewozu towarów za granicę.  

3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dosta-
wę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. 

Kolejnym warunkiem uznania transakcji za WDT jest zgłoszenie do urzę-
du skarbowego właściwego miejscowo polskiego przedsiębiorcy jako podat-
nika VAT UE. Zatem w chwili zawarcia transakcji obydwaj kontrahenci po-
winni być w swoich krajach zgłoszeni jako podatnicy dokonujący transakcji 
wewnątrzwspólnotowych.  

5. Orzecznictwo sądowe w zakresie uznawania transakcji za 
WDT  

W sprawie wypełniania przesłanek do uznania transakcji sprzedaży jako 
WDT wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne. Utrwalona linia 
orzecznictwa potwierdza prawo podatników do uznania transakcji jako WDT 
w określonych warunkach i do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku VAT 
naliczonego nad podatkiem należnym. Warto w tym zakresie zacytować nie-
które z rozstrzygnięć.  

W wyroku z dnia z dnia 9 października 2015 r. Naczelny Sąd Administra-
cyjny5 stwierdził, iż: „Dla uznania, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towa-

                                       
4 Więcej informacji na: https://www.viatoll.pl oraz http://www.gitd.gov.pl/  
5  Wyrok z dnia 9 października 2015 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. I FSK 

833/14. 

https://www.viatoll.pl/
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rów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, niezbędne jest 
w świetle art. 42 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. w zw. z art. 131, art. 138 i art. 226 dy-
rektywy 112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
zarówno posiadanie przez nabywcę właściwego i ważnego (w dacie dosta-
wy) numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (nada-
nego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy i zawierającego 
dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej), jak i podanie 
przez podatnika dokonującego dostawy tego numeru na fakturze stwierdza-
jącej dostawę towarów. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków po-
woduje niemożność opodatkowania dostawy według stawki 0%”.  

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny6 w wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r. 
sformułował następującą tezę: „Wykładnia art. 41 ust. 1, 3 oraz art. 42 ust. 1 
i ust. 11 u.p.t.u., przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i neutralności 
podatku VAT, powinna opierać się na założeniu, że dla przyznania prawa do 
skorzystania ze stawki 0% przy WDT wystarczającym jest posiadanie dowo-
dów, które łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów bę-
dących przedmiotem WDT do nabywcy na terytorium innego państwa człon-
kowskiego”. 

W tym przypadku Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że kluczowe 
znaczenie ma udowodnienie faktu przemieszczenia się towarów handlowych 
z Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Teza ta potwierdza również, że 
dla udowodnienia przedsiębiorca może przedkładać różne dowody, które 
łącznie uprawdopodobnią w stopniu znacznym, iż do wywozu towarów za 
granicę doszło.  

Przedsiębiorca może zatem przedłożyć dowolne dokumenty potwierdza-
jące przebieg transakcji (faktury, przelewy bankowe, dokumenty przewozo-
we CMR, umowy, korespondencję handlową), które jednoznacznie świadczą 
o wywiezieniu towaru z kraju. Ustawodawca nie sprecyzował jakie konkret-
nie dokumenty podatnik zobowiązany jest przedłożyć. Zatem w interesie 
przedsiębiorcy jest, aby posiadać różne dowody, co ograniczy ryzyko kwe-
stionowania przeprowadzonej transakcji przez organy celno-skarbowe.  

Należy również podkreślić, że bardzo ważne znaczenie dla oceny czy 
doszło do dostawy towarów o charakterze WDT ma należyta staranność po-
datnika lub jej brak. Na te aspekty zwracał uwagę Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2016 r.7, w którym podkre-
ślał, że: „Podatnik dokonujący WDT, nawet w razie stwierdzenia nieprawi-
dłowości, ma możliwość zastosowania stawki preferencyjnej, o której mowa 
w art. 42 ust. 1 u.p.t.u., o ile dochował należytej staranności w ramach tych 
transakcji”. 

                                       
6 Wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. I FSK 1919/14. 
7 Wyrok z dnia 5 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. III SA/Wa 

1327/15. 
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r.8, 
sygn. I FSK 88/15 idzie jeszcze dalej i formułuje następującą tezę: „Elemen-
tem koniecznym transakcji wewnątrzwspólnotowych jest przemieszczenie 
towarów między dwoma państwami członkowskimi i w żadnych okoliczno-
ściach za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie może być uznana 
transakcja, której efektem jest przemieszczenie towarów w ramach jednego 
tylko państwa członkowskiego. Organy nie mogłyby jednak zakwestionować 
prawa do zastosowania stawki 0%, gdyby WDT nie miała faktycznie miejsca, 
ale posiadane przez podatnika dokumenty bezspornie i obiektywnie potwier-
dzały wykonanie WDT, a dopiero później okazałoby się, że dokumenty te 
zostały sfałszowane wbrew wiedzy i możliwościom poznawczym podatnika”. 

Nie można wykluczyć, że kontrahent polskiego podatnika – nabywca to-
warów w ramach WDT – może być kontrahentem nieuczciwym. W takiej sy-
tuacji to na polskim przedsiębiorcy ciąży obowiązek dochowania należytej 
staranności przy zawieraniu takich transakcji. Chodzi tu o stosowanie zasad 
sprzedaży i warunków dostawy towarów zbliżonych do typowych transakcji 
rynkowych. Jeżeli warunki transakcji WDT odbiegają od reguł stosowanych 
zazwyczaj na rynku, wówczas ryzyko zakwestionowania transakcji przez 
organy celno-skarbowe jest wysokie.  

Problematyka działania podatników w dobrej wierze jest dość złożona i ma 
niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców w sytuacjach, gdy zdarzy im się 
nieświadomie zawierać transakcje handlowe z podmiotami uczestniczącymi 
w procederze wyłudzania podatku VAT. Kwestie te są na tyle doniosłe dla 
przedsiębiorców, że miały być one przedmiotem szczególnych regulacji praw-
nych, wypracowanych przez ekspertów Ministerstwa Finansów. Zakres tema-
tyczny niniejszego artykułu nie pozwala na szerszą analizę i prezentację 
wniosków w zakresie definiowania przesłanek do oceny dobrej wiary przed-
siębiorcy, dlatego zostaną one zaprezentowane w odrębnym opracowaniu. 

6. Solidarna odpowiedzialność podatnika  

Przykładem przepisu prawa podatkowego, którego stosowanie w prakty-
ce powoduje poważne wątpliwości interpretacyjne, a co za tym idzie generu-
je daleko idące ryzyko dla przedsiębiorcy jest art. 105a i następne ustawy 
VAT, zawarte w Dziale Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szcze-
gólnych okolicznościach9. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 październi-
ka 2013 r. i w swym założeniu miał służyć ograniczeniu oszustw podatko-

                                       
8 Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. I FSK 88/15. 
9  Rozdział ten został dodany do ustawy VAT na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 

26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1027 z dnia 5 września 2013 r.). 
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wych głownie na rynku sprzedaży paliw, stali i złota. W praktyce stosowania 
prawa podatkowego może być jednak przykładem złej legislacji, przenoszą-
cej odpowiedzialność podatkową z nieuczciwych podmiotów rynkowych na 
przedsiębiorców prowadzących działalność z zamiarem przestrzegania 
wszystkich powinności w zakresie rozliczeń VAT.  

Zgodnie z art. 105 ust 1 ustawy VAT podatnik dokonujący zakupu stali, 
paliw lub złota odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej do-
stawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przy-
padającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli: 
1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy VAT, 

nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty 
podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz 

2) w momencie dokonania dostawy towarów, podatnik wiedział lub miał 
uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podat-
ku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej 
część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. 
Odpowiedzialność solidarna oznacza, że organy podatkowe będą mogły 

dochodzić od nabywcy towarów (stali, paliw) kwoty podatku VAT niezapłaco-
nej do urzędu skarbowego przez dostawcę tych towarów. Jeżeli przedsiębior-
stwo budowlane nabyło w danym miesiącu pręty stalowe za 123 000 zł brutto, 
zapłaci za taką fakturę dostawcy, a organ podatkowy stwierdzi następnie, że 
dostawca nie zapłacił podatku VAT do urzędu skarbowego, wówczas urząd 
będzie dochodził zapłaty 23 000,– zł od nabywcy. W tej sytuacji nabywca dzia-
łający w dobrej wierze będzie zmuszony podwójnie zapłacić VAT: raz na rzecz 
nieuczciwego podmiotu i drugi raz na rzecz Skarbu Państwa.  

Należy wskazać na nieostrość przepisu art. 105a ust. 1 pkt 2 ustawy VAT 
i trudność jego interpretowania przez podatnika. Podatnik będzie solidarnie 
odpowiedzialny jeżeli „(…) wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, 
aby przypuszczać (…), że dostawca nie zapłaci podatku naliczonego VAT. 
Ustawodawca nie sprecyzował, wystąpienie jakich okoliczności może dawać 
podatnikowi podstawy do takich przypuszczeń, mimo, iż podjął taką próbę 
w art. 105a ust. 2 ustawy VAT:  

„2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała 
kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub 
jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okolicz-
ności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona do-
konana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obro-
cie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi to-
wary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej”. 

Próba zdefiniowania „uzasadnionych podstaw” nie powiodła się ponieważ 
z tak przyjętej definicji nie można wyprowadzić jednoznacznych wniosków, co 



Ryzyka prawne i podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo 
i Prawo 4, 2018 

 
31 

do okoliczności, w których u przedsiębiorcy powinny pojawić się przypuszcze-
nia, że dostawca nie zapłaci podatku naliczonego VAT ujętego w fakturze.  

Zgodnie z regułami prawidłowej legislacji, wprowadzanie do treści aktu 
prawnego definicji ma walor definicji legalnej, której celem – co do zasady – 
powinno być sprecyzowanie rozumienia przez odbiorców przepisu lub grupy 
przepisów w sposób oczekiwany przez ustawodawcę. Omawiany przypadek 
jest przykładem wprowadzenia do aktu normatywnego definicji, która kom-
plikuje jego wykładnię, i jeżeli nawet usuwa niektóre wątpliwości to jedno-
cześnie kreuje kolejne. Tworzenie definicji powinno odbywać się z jeszcze 
większa starannością niż tworzenie innych elementów tekstu prawnego, a to 
ze względu na okoliczność ograniczonego – jak się powszechnie uważa – 
manewru przy interpretacji treści definicji, a tym samym „usztywnienie” reguł 
prawa, dla których definicja ma znaczenie10. Przy tak nieostrej definicji rodzi 
się dylemat: jakie reguły wykładni należy zastosować w ocenie tak sformu-
łowanej normy prawnej. A przecież normy celu fiskalnego, nakładające obo-
wiązek podatkowy, muszą być ustanowione przez prawodawcę w sposób 
jednoznaczny i nie mogą, w procesie stosowania prawa, być dotworzone 
w zakresie niezbędnym dla wydania decyzji, orzeczenia sądowego czy też 
obliczenia podatku przez płatnika lub podatnika11. Oceniając treść definicji 
zawartej w art. 105a ust. 2 ustawy VAT można przypuszczać, iż ustawodaw-
ca celowo wprowadził definicję nieostrą, aby w procesie stosowania prawa 
pracownicy organów skarbowych mieli większą swobodę podejmowania de-
cyzji przy ocenie stanu faktycznego i prawnego ocenianego przypadku. Taka 
regulacja zwiększa swobodę decyzyjną organów skarbowych, które mogą 
wówczas łatwiej dokonać pro fiskalnej interpretacji przepisów prawa, ograni-
czając jednocześnie możliwości skutecznego podejmowania działań przez 
przedsiębiorców w celu obrony swoich uzasadnionych interesów. Z oczywi-
stych względów jest to sytuacja niekorzystna dla podatników.  

Powyższa próba zdefiniowania nieostrego pojęcia rodzi uzasadnione 
wątpliwości: 
1) Czy jedynym kryterium, zdaniem ustawodawcy, miała być cena nabywa-

nego towaru? 
2) Jakie okoliczności należy zaliczyć do zwykle występujących w obrocie 

handlowym, a które do nietypowych? 
3) Jak duże odstępstwa okoliczności i warunków danej transakcji ustawo-

dawca gotów jest zaakceptować, aby można je uznać za mieszczące się 
w typowych transakcjach obrotu?  
Przedsiębiorcy mają trudności w dostosowaniu swojej działalności han-

dlowej do treści wymienionych przepisów. Czy zakup paliwa przez firmę 

                                       
10 B. B r z e z i ń s k i, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013, s. 80. 
11 R. M a s t a l s k i, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, s. 128. 
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transportową w cenie o 10 groszy mniej na litrze niż zazwyczaj można kupić 
na rynku, powinno spowodować powstanie u takiego przedsiębiorcy uza-
sadnionych podstaw, by przypuszczać, że dostawca podatku VAT nie zapła-
ci? Czy fakt, iż zapłata za dostarczony towar była dokonana przelewem na 
rachunek bankowy dostawcy uwiarygadnia tę transakcję jako typową na 
rynku? Podatnicy mieli liczne wątpliwości, które można ewentualnie rozwiać 
przez złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej12. Pewna spół-
ka złożyła wniosek o interpretację treści art. 105a ust. 2 ustawy VAT, ubie-
gając się o urzędową interpretację tych pojęć, których ustawa nie reguluje, 
a mianowicie: „czym są okoliczności towarzyszące dostawie paliw i olejów 
oraz warunki na jakich dostawa jest realizowana”, „czym są okoliczności 
i warunki zwykle występujące na rynku”, „jaka jest wartość rynkowa ceny 
paliwa na dzień dostawy”13. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmówił jed-
nak wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. 
Spółka złożyła skargę, którą WSA w Łodzi uwzględnił w całości, uznając 
prawo podatnika do uzyskania interpretacji wskazanego przepisu. Od tego 
wyroku Minister Finansów złożył skargę kasacyjną, która została uwzględ-
niona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uza-
sadnieniu NSA argumentował:  

„Ustalenie okoliczności towarzyszących dostawie paliw i olejów oraz wa-
runków na jakich dostawa jest realizowana, czy też wartości ceny rynkowej 
paliwa, nie mogło być przedmiotem wydania interpretacji prawa podatkowe-
go. Nie można bowiem, w ramach indywidualnych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego, dokonywać jednoznacznych ocen rozumienia określo-
nych przepisów prawa podatkowego bez odniesienia tego do konkretnego 
stanu faktycznego. Za takim stanowiskiem przemawia również gwarancyjna 
i ochronna funkcja indywidualnej interpretacji prawa podatkowego”14. 

W tej sytuacji przedsiębiorcy muszą w sposób intuicyjny, a nie normatyw-
ny stosować treść przepisu art. 105 a ust. 2 ustawy VAT, co niewątpliwie 
stwarza duże ryzyko wystąpienia odpowiedzialności po stronie przedsiębior-
cy, który nie ma przecież wpływu na realizację obowiązków podatkowych 
przez jego dostawcę.  

Jak wspomniano wcześniej, intencją ustawodawcy było wprowadzenie 
przepisów o odpowiedzialności solidarnej w celu ograniczenia procederu 
tzw. karuzeli VAT, to jest wyłudzeń podatku VAT z systemu finansów pu-
blicznych. Jednak ten przepis jest przykładem nieuprawnionego przenosze-
nia odpowiedzialności za należny Skarbowi Państwa podatek VAT z nieucz-

                                       
12 Możliwość taką daje art. 14 b Ordynacji podatkowej.  
13 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. 

I SA/Łd 540/14. 
14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 r., sygn. 

I FSK 2062/14. 

https://sip.lex.pl/#/document/521595829?cm=DOCUMENT
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ciwych podmiotów działających na rynku, na przedsiębiorców prowadzących 
swoją działalność legalnie, z poszanowaniem prawa. Państwo wyzbyło się 
swojej podstawowej funkcji, jaką jest przymusowe ściąganie należności po-
datkowych i obarczyło tymi obowiązkami przedsiębiorców, którzy nie mają 
w zasadzie żadnych narzędzi prawnych, aby ścigać przestępców. Jeżeli 
przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zapłaty podatku VAT w ramach 
solidarnej odpowiedzialności, to może mieć roszczenie cywilnoprawne o na-
prawienie szkody w stosunku do nieuczciwego dostawcy, przekazać sprawę 
do sądu i po np. roku uzyskać korzystny wyrok. Zakładając, iż taki kontra-
hent działał w sposób zorganizowany, z zamiarem dokonania oszustwa po-
datkowego, wówczas możliwość ściągnięcia przez komornika takiej wierzy-
telności będzie bardzo wątpliwa.  

7. Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy mające zasto-
sowanie wyłącznie do robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 
do ustawy VAT. Przepisy te również zostały wprowadzone w celu ograni-
czenia obszarów, na których dochodziło do licznych nadużyć w zakresie roz-
liczeń VAT, w tym do wyłudzeń typu karuzelowego.  

Od dnia 1 stycznia 2017 r. firmy budowlane będące podatnikami VAT nie 
naliczają VAT w fakturach dokumentujących wykonywane przez nich roboty 
budowlane, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:  
a) przedmiotem wykonywania i fakturowania robót budowlanych są roboty 

wymienione w załączniku nr 14 do nowelizowanej ustawy VAT, 
b) podatnik wykonuje te roboty budowlane jako podwykonawca,  
c) usługobiorca (kontrahent, zleceniodawca) jest zarejestrowanym podatni-

kiem VAT czynnym, 
d) usługodawca jest podatnikiem czynnym VAT, niekorzystającym z tzw. 

zwolnienia podmiotowego z VAT. 
Po spełnieniu tych przesłanek podatnik nie może doliczać w wystawionej 

przez siebie fakturze podatku VAT, który to podatek może naliczyć podmiot 
nabywający te usługi od podwykonawcy.  

Kluczowe znaczenie dla właściwego zastosowania nowych przepisów ma 
rozpoznanie, czy podatnik świadczy usługi budowlane jako wykonawca lub 
podwykonawca. W celu rozstrzygnięcia statusu wykonywanych robót można 
przyjąć, iż roboty wykonywane dla:  
1) inwestora posiadającego pozwolenie na budowę lub inny tytuł prawny do 

prowadzenia robót (np. własność budynku w przypadku jego remontu) – 
wówczas podatnik będzie miał status wykonawcy i nalicza podatek VAT 
w fakturze VAT w odpowiedniej stawce, 
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2) innej firmy budowlanej, która ma status generalnego wykonawcy robót 
zleconych przez inwestora posiadającego pozwolenie na budowę lub inny 
tytuł prawny do prowadzenia robót – wówczas podatnik będzie miał sta-
tus podwykonawcy i nie nalicza podatku VAT w wystawianej fakturze,  

3) innej firmy budowlanej, jeżeli wykonywane roboty dotyczą ich własnych 
budynków czy budowli – wówczas podatnik będzie wykonawcą robót 
i będzie zobowiązany wystawić fakturę z doliczonym podatkiem VAT, 

4) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących 
inwestorami posiadającymi pozwolenie na budowę lub inny tytuł prawny 
do prowadzenia robót – wówczas podatnik będzie wykonawcą robót bu-
dowlanych i będzie zobowiązany wystawić fakturę z doliczonym podat-
kiem VAT. 
Do rozliczenia podatku VAT w ramach mechanizmu odwróconego obcią-

żenia obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione 
w załączniku nr 14 (poz. 2–48) do ustawy VAT, jeżeli łącznie spełniają na-
stępujące warunki: 
1) usługodawcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

niekorzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 
ustawy VAT, 

2) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny, 

3) usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca. 
Nabywca usług budowlanych, przy spełnieniu powyższych warunków, 

będzie odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Oznacza to, że nabywca 
jednocześnie zadeklaruje i co do zasady odliczy ten podatek (jeśli ma pełne 
prawo do odliczenia), a więc dokona w rzeczywistości rozliczenia „księgo-
wego” kwot podatku bez angażowania środków na kwotę podatku.  

Na podatników czekają jednak ryzyka związane z praktycznym stosowa-
niem przepisów o odwrotnym obciążeniu VAT w budownictwie. Jeżeli np. 
okaże się, że podwykonawca wystawi inwestorowi fakturę bez VAT i otrzyma 
od niego zapłatę w kwocie netto, a po pewnym czasie okaże się, że nabyw-
ca usługi został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych, to usługo-
dawca powinien wówczas wystawić fakturę z naliczonym podatkiem VAT. 
Jeżeli tego nie uczynił, to w przypadku kontroli musi liczyć się, że organ 
skarbowy zweryfikuje jego rozliczenie i nakaże zapłatę tego podatku, to jest 
kwoty, której nie pobrał od nabywcy. Problemy w praktyce miały na początku 
stosowania przepisów szczególnie małe podmioty świadczące usługi budow-
lane. Jeżeli mały przedsiębiorca świadczył usługi np. w zakresie instalacji 
elektrycznych na rzecz innej firmy budowlanej, w ramach przyjętego przez tę 
firmę zlecenia kompleksowych robót, wówczas taki podatnik wystawia faktu-
rę w systemie odwróconego VAT, to jest bez naliczenia tego podatku. Jeżeli 
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jednak ten sam mały przedsiębiorca wyświadczy identyczną usługę dla tej 
samej firmy budowlanej, ale w ramach realizacji budowy własnej hali tej fir-
my, wówczas musi wystawić fakturę z podatkiem VAT. W tych okoliczno-
ściach rozpoznanie statusu odbiorcy usług ma istotne znaczenie dla prawi-
dłowego wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, a tym samym do 
ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.  

Należy rekomendować, aby w umowach na roboty budowlane zawsze 
znajdowały się zapisy, w których Usługobiorca (Zleceniodawca) będzie jed-
noznacznie potwierdzał status zamawianych robót budowlanych, tzn. czy 
będą wykonywane w ramach wykonawstwa, czy podwykonawstwa. Dodat-
kowo strony umowy o roboty budowlane powinny stosować w umowach 
o roboty budowlane klauzule, że strony są zarejestrowanymi podatnikami 
VAT z prawem do rozliczania tego podatku.  

8. Skutki wykreślenia z ewidencji podatników czynnych VAT 

Przykładem regulacji prawnej, która może zagrozić funkcjonowaniu każ-
dego przedsiębiorstwa są przepisy ustawy VAT umożliwiające wykreślenie 
podatnika z rejestru czynnych podatników VAT. Taką możliwość dają na-
czelnikom urzędów skarbowych przepisy art. 96 ust. 9 i 9a ustawy VAT. 

Naczelnik urzędu skarbowego może, na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy 
VAT, wykreślić z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez ko-
nieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 
1) podatnik nie istnieje (np. zmarł, spółka została zlikwidowana i wykreślona 

z KRS15), 
2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontakto-

wania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem (np. korespondencja 
nie dociera na wskazany adres, próby osobistego doręczenia pism urzę-
dowych w miejscu prowadzenia działalności czy w miejscu zamieszkania 
podatnika nie powiodły się, pod adresem wskazanym w dokumentach 
brak jest siedziby – zakładu, biura – podatnika), 

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą 
(np. wskazane dane personalne nie są prawdziwe, adres siedziby jest 
fikcyjny lub nieprawidłowy), 

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika 
urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby 
administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (np. 
korespondencja dochodzi i jest kwitowana, ale podatnik nie stawia się do 
urzędu, mimo wielokrotnych wezwań), 

                                       
15 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 986). 
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5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań 
z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudze-
niami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej. 
Najmniej wątpliwości budzą zapisy z pkt 1 i 3. Jeżeli dane osobowe po-

datnika, np. nr PESEL lub NIP, są błędne, wówczas organ może w zasadzie 
domniemywać, że takiego podmiotu nie ma, a jeżeli istnieje w obrocie praw-
nym, to jest duże prawdopodobieństwo unikania przez taki podmiot opodat-
kowania. Możliwość wykreślenia takiego podmiotu z urzędu z ewidencji po-
datników czynnych VAT jest jak najbardziej zasadna. Najwięcej kontrowersji 
może budzić podstawa w postaci wiedzy organu na temat przestępczej dzia-
łalności podatnika. Może zdarzyć się, że podatnik nieświadomie zawarł kilka 
transakcji z podmiotami wyłudzającymi VAT (np. kupił towar handlowy do 
dalszej odsprzedaży), ale jest to zaledwie 10% jego obrotów. W takiej sytua-
cji pojawia się wątpliwość, czy podatnik taki może być potraktowany przez 
naczelnika urzędu skarbowego jako podmiot współpracujący w procederze 
wyłudzeń. Ocena należy wyłącznie do organu skarbowego, ponieważ usta-
wodawca nie precyzuje w jakikolwiek sposób rodzaju przesłanek wypełnia-
jących dyspozycję normy art. 96 ust. 9, pkt 5 ustawy VAT.  

Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, 
o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez ko-
nieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, 
że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wyłu-
dzania podatku albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których 
wynikał brak tego zamiaru. Ciężar dowodu w takich przypadkach spoczywa 
na podatniku. W tym czasie kontrahenci wykreślonego z tego powodu po-
datnika VAT nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od po-
datku należnego. Nie mają także wiedzy czy wykreślony podmiot ubiega się 
o przywrócenie zarejestrowania czy nie i nie ma podstaw do ubiegania się o 
takie informacje w urzędzie skarbowym, ponieważ nie jest stroną takiego 
postępowania. Ustawodawca nie określił w jakim trybie może nastąpić takie 
przywrócenie, a w szczególności w jakim trybie będzie sformułowana od-
mowa przywrócenia zarejestrowania. Należy podkreślić, że jeżeli nie będzie 
to forma decyzji administracyjnej, to podatnik nie będzie miał prawa skorzy-
stania z instancyjnej weryfikacji czynności organu skarbowego przez izbę 
administracji skarbowej, a tym samym będzie pozbawiony sądowej kontroli 
działań organów skarbowych.  

Należy podkreślić, że wyżej wymienione przypadki wykreśleń naczelnik 
może dokonać bez obowiązku informowania o tym fakcie wykreślanego po-
datnika. Jeżeli zatem podatnik, który został wykreślony i nie wiedział o tym 
fakcie sprzeda swój towar lub usługę innemu podatnikowi VAT, wówczas 
jego nabywca nie odliczy podatku naliczonego na fakturze sprzedaży, po-

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art%28119%28zg%29%29pkt%289%29&cm=DOCUMENT
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nieważ transakcja ta odbyła się z podmiotem, który nie był w chwili wysta-
wiania tej faktury podatnikiem VAT. Możliwość odliczenia podatku naliczo-
nego VAT istnieje, gdy przedsiębiorca nabywa towary lub usługi od innego 
podmiotu, będącego podatnikiem czynnym VAT.  

Stosowanie przepisu art. 96 ust. 9 ustawy VAT powoduje wątpliwości co 
do procedury tego wykreślenia. Zważyć należy, że naczelnik nie musi po-
wiadomić podatnika, a więc nie musi wydawać żadnego aktu administracyj-
nego, jakim jest zazwyczaj decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty. 
W tym przypadku ustawodawca sprowadził czynność wykreślenia podatnika 
z ewidencji podatników VAT do zwykłej czynności technicznej, mimo, iż ma to 
fundamentalne znaczenie zarówno dla podatnika jak też jego kontrahentów.  

Ponadto naczelnik urzędu celno-skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 
9a ustawy VAT, może wykreślić z urzędu z rejestru jako podatnik VAT po-
datnika, który: 
1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 

6 kolejnych miesięcy lub, 
2) będąc obowiązanym do złożenia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji 

VAT–7 lub VAT–7k nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy 
lub 2 kolejne kwartały, lub 

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje po-
datkowe VAT–7 i VAT–7k, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia 
towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub 

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które 
nie zostały dokonane, lub  

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione pod-
stawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący 
udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub 
usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia 
korzyści majątkowej. 
Wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych VAT jest natural-

ne, jeżeli podatnik z jakiejkolwiek przyczyny nie istnieje lub przestał istnieć, 
a spadkobiercy nie złożyli druku VAT–Z, aby zmarłego spadkodawcę wykre-
ślić z ewidencji podatników VAT oraz CEIDG. Podobnie jest w przypadku 
osób prawnych, których zarządy nie dopełniły obowiązku wyrejestrowania 
z rejestru podatników czynnych VAT oraz z ewidencji KRS. Dla bezpieczeń-
stwa obrotu handlowego możliwość wykreślania z urzędu takich podmiotów 
wydaje się zasadna. Pozostałe przesłanki wykreślenia mogą jednak budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do zasadności ich stosowania lub formy stoso-
wania.  

Wątpliwości budzi zapis umożliwiający wykreślenie podatnika, który skła-
da regularnie deklaracje rozliczeniowe, ale nie wykazuje w nich sprzedaży 
opodatkowanej. Może to być związane np. ze specyfiką danego przedsię-
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biorstwa lub wręcz z sezonowości jego podstawowej działalności. Poważne 
wątpliwości interpretacyjne rodzą się przy analizie treści art. 96 ust. 9a pkt 5 
ustawy VAT, który – podobnie jak art. 105a ust. 2 ustawy VAT – jest przepi-
sem niedookreślonym. Urzędnik stosujący ten przepis – według własnych 
kryteriów, nieznanych przedsiębiorcy – może uznać, że przedsiębiorca miał 
podstawy by przypuszczać, że uczestniczy w nierzetelnych rozliczeniach 
i w konsekwencji wykreśli podatnika. Jest to także przykład normy prawnej 
dającej swobodę interpretacyjną organom skarbowym, pozbawiając jedno-
cześnie podatników możliwości skutecznej obrony swoich interesów.  

W przypadku stosowania przepisu art. 96 ust. 9a (w przeciwieństwie do 
art. 96 ust. 9 ustawy VAT) naczelnik zawiadamia o wykreśleniu, jednakże 
jest to zawiadomienie w formie pisma informacyjnego. Nie jest to zatem de-
cyzja administracyjna, od której podatnik mógłby złożyć odwołanie do izby 
skarbowej. W zakresie stosowania przepisów o wykreśleniu pojawiły się już 
pierwsze wyroki sądowe, w których składy sędziowskie zaczynają kwestio-
nować wykreślanie z rejestru podatników VAT na podstawie zawiadomienia 
informacyjnego16. Wyroki te nie są jednak prawomocne i należy spodziewać 
się, że Minister Finansów będzie składał skargi kasacyjne, aby przed Na-
czelnym Sądem Administracyjnym udowodnić, iż forma prawna wykreśleń 
jest zgodna z prawem.  

Problematyka wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników 
VAT jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, ponieważ niesie za sobą 
konsekwencje w postaci braku możliwości odliczenia podatku naliczonego 
VAT u nabywcy towarów i usług. Wyraźnie wskazuje na to art. 88 ust. 4 
ustawy VAT, który stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku 
należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako 
podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy VAT. Zatem podatnik, który 
odliczył podatek naliczony, a następnie dowiedział się o wykreśleniu swoje-
go dostawcy towarów lub usług, powinien niezwłocznie skorygować odpo-
wiednio deklarację VAT–7 lub VAT–7k, co wiąże się z koniecznością zapłaty 
podatku do urzędu skarbowego lub co najmniej obniżeniem nadwyżki podat-
ku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Ma to zatem dla 
przedsiębiorstwa skutek ekonomiczny, niekorzystnie wpływający na prze-
pływy pieniężne.  

                                       
16 Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. 

III SA/Wa 3481/17) oraz z dnia 13 lipca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3158/17). Jeżeli NSA pod-
trzyma linię zaprezentowaną przez WSA w Warszawie wówczas przed przedsiębiorcami 
otworzy się droga prawna do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu poniesio-
nych szkód majątkowych lub choćby wizerunkowych. Są to jednak pierwsze rozstrzygnięcia 
z zakresu tej problematyki dlatego na ukształtowanie się trwałej linii orzeczniczej przedsię-
biorcy będą zmuszeni jeszcze zaczekać.  
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Na marginesie podstawowych rozważań warto wspomnieć o tym, że 
kwestie skutecznej lub wadliwej rejestracji, lub odmowy rejestracji przedsię-
biorców jako podatników VAT były już przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. 
Dość interesującym rozstrzygnięciem zakończył się przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym w Warszawie spór żony rolnika będącego podatni-
kiem VAT czynnym, która dokonała w 2011 r. zgłoszenia rejestracyjnego do 
VAT swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w S. przyjął zgłoszenie i zarejestrował podatniczkę, która w na-
stępstwie działalności uzyskała prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczo-
nego VAT nad należnym. Organ podatkowy po przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających dokonał zwrotu nadwyżki VAT na rachunek podatniczki. 
W 2012 r. Naczelnik tego urzędu wszczął kontrolę, a następnie postępowa-
nie podatkowe, w którym zakwestionował prawo podatniczki do uzyskania 
zwrotu VAT. Organ podatkowy, uzasadniając swoją decyzję, wskazał, że 
podatniczka nie mogła skutecznie nabyć statusu podatnika czynnego VAT, 
ponieważ taki status posiadł już jej mąż. Nie wnikając w szczegóły tej argu-
mentacji, niewątpliwie już w 2012 r. organ podatkowy zorientował się, że za-
rejestrował jako podatnika VAT podmiot nieuprawniony. Również Izba Skar-
bowa w W. potwierdziła, iż podatniczka nie mogła skutecznie nabyć statusu 
podatnika czynnego VAT. Podatniczka złożyła skargę na decyzje organów 
I i II instancji, dowodząc, że skutecznie nabyła status podatniczki VAT czyn-
nej, a Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. akceptuje taki stan, ponieważ nie 
została wykreślona z tego rejestru. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwier-
dził jednak, że to organy podatkowe mają rację, a podatniczka w sposób 
nieuprawniony stała się podatnikiem czynnym VAT, składającym deklaracje 
podatkowe VAT–7 nieprzerwanie od 2011 r.17 Sąd ten nie rozstrzygnął jed-
nak czy organ podatkowy I instancji powinien wykreślić takiego podatnika 
z ewidencji podatników czynnych VAT, chociaż w swoim wyroku potwierdził, 
że podatniczka uzyskała taki status bezprawnie i nie może z niego korzy-
stać! W chwili pisania niniejszego artykułu podatniczka nadal figuruje w ewi-
dencji podatników czynnych VAT, a przy sprawdzeniu statusu tej podatniczki 
na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów przez wpisanie jej numeru 
NIP pojawia się następujący komunikat: „Podmiot o podanym identyfikatorze 
podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny”.  

 
 
 

                                       
17 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. III SA/Wa 1797/16 z dnia 26 paź-

dziernika 2017 r., nieprawomocny. 
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9. Cywilnoprawne skutki niedopełnienia obowiązków podat-
kowych a relacje między przedsiębiorstwami 

W wielu przypadkach stosowania przepisów prawa podatkowego może 
dochodzić do sytuacji, w której organy skarbowe odmówią podatnikowi pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Jak wspomniano wcześniej, 
może to być spowodowane faktem, iż w chwili wystawienia faktury VAT kon-
trahent ten nie był już czynnym podatnikiem VAT, a nabywca towarów lub 
usług wymienionych na fakturze nie wiedział o tym fakcie i zapłacił całą kwo-
tę brutto. Mogą zatem zdarzać się sytuacje, na które nabywca nie ma żad-
nego wpływu, a bardzo często nie ma wiedzy, że kupuje od podmiotu niebę-
dącego podatnikiem VAT. W tej sytuacji przedsiębiorcy powinny starać się 
zabezpieczać należycie swoje interesy w relacjach z kontrahentami.  

Brak możliwości odliczenia podatku VAT będzie stanowił swego rodzaju 
szkodę dla nabywcy towaru, ponieważ brak możliwości odliczenia powoduje, 
że kupuje towary lub usługi droższe o wysokość podatku VAT. Jeżeli taka 
sytuacja spotyka przedsiębiorcę zajmującego się handlem towarami i stosu-
jącego niskie marże (np. 10%), wówczas każdy taki przypadek braku możli-
wości odliczenia VAT naliczonego będzie powodował wymierne straty. 
W tych okolicznościach powstaje pytanie: czy nabywca towarów może wy-
stąpić do sprzedawcy z roszczeniem o zwrot zapłaconego podatku VAT od 
transakcji? Na to pytanie brak jest jednoznacznej odpowiedzi, a praktyka 
dopiero pokaże czy tego rodzaju roszczenia będzie można skutecznie do-
chodzić przed sądem powszechnym. 

Po pierwsze, należałoby ustalić czy brak możliwości odliczenia podatku 
naliczonego VAT w systemie podatku od wartości dodanej może stanowić 
szkodę. Wydaje się, że odpowiedź na takie pytanie może być twierdząca. 
Brak możliwości odliczenia uszczupla majątek nabywcy towarów i usług. 
Jednak o wiele trudniej odpowiedzieć na pytanie: kto przyczynił się do po-
wstania tej szkody? W tym przypadku sprzedawca będzie się bronił argu-
mentem, że prawa tego – w sposób nieuprawniony – odmówił organ podat-
kowy właściwy miejscowo dla nabywcy towarów, a sprzedawca nie zgadza 
się z taką decyzją. Co więcej, nie wystąpiło bezpodstawne wzbogacenie po 
stronie sprzedawcy towarów czy usług, ponieważ sprzedawca wykazał po-
datek od tej transakcji w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT–7, 
także zapłacił należną kwotę do urzędu skarbowego. Nawet jeżeli po stronie 
sprzedawcy organ skarbowy zakwestionował podstawę do naliczenia VAT 
z tego powodu, że podatnik stracił status podatnika czynnego VAT (podsta-
wa powstania obowiązku podatkowego z art. 19a ustawy VAT wygaśnie), 
wówczas organ zmieni jedynie podstawę naliczenia podatku na art. 108 
ustawy VAT i nie odda wpłaconej, czy rozliczonej kwoty podatku należnego 
u sprzedawcy towaru lub usługi. Sprzedawca będzie musiał zapłacić poda-
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tek VAT ujęty w fakturze, a więc w porównaniu z odbiorcą nic nie straci 
(otrzymał od nabywcy kwotę brutto z VAT i VAT zapłacił do urzędu skarbo-
wego), ani nic nie zyska.  

Dla zabezpieczenia interesów nabywców towarów i usług przed ryzykiem 
kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przedsię-
biorcy powinni stosować działania prewencyjne i odpowiednie kroki prawne 
w umowach cywilnoprawnych (kontraktach handlowych). W tych okoliczno-
ściach zupełnie nowego znaczenia nabywa klauzula zawierana w umowach 
handlowych lub o roboty budowlane, stanowiąca oświadczenie stron, że są 
czynnymi podatnikami VAT. Dodatkowo należałoby wprowadzić kolejną 
klauzulę, że jeżeli organy podatkowe zakwestionują skutecznie prawo do 
odliczenia przez nabywcę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury 
wystawionej przez dostawcę, to ten dostawca zobowiązuje się zapłacić od-
szkodowanie umowne w wysokości równowartości nieodliczonego podatku. 
Spory między przedsiębiorstwami mogą iść w różnym kierunku, który będzie 
ostatecznie zależny od ukształtowanej linii orzecznictwa.  

Z całą pewnością przedsiębiorcy powinni monitorować okresowo status 
swoich kontrahentów w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów. Przed-
miotem monitorowania powinien być statusu VAT UE i VAT oraz NIP. Do-
datkowo przedsiębiorca powinien dokumentować proces sprawdzania statu-
su drukując potwierdzenia z Portalu Podatkowego18, zawierające wskazanie 
podatnika oraz datę sprawdzenia statusu. Może to być niezwykle ważne 
w ewentualnym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od swoich kon-
trahentów, ale przede wszystkim w celu udowodnienia przed organem dzia-
łania w dobrej wierze. 

10. Odpowiedzialność kadry zarządzającej przedsiębiorstwem 

W przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych dla przedsiębiorstwa, 
w następstwie których powstaną szkody w majątku przedsiębiorstwa, poja-
wia się problem odpowiedzialności. W przypadku przedsiębiorstw jednooso-
bowych odpowiedzialność w całości ciąży na jego właścicielu. Osoba fizycz-
na prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CE-
IDG)19 odpowiada całym swoim majątkiem za szkody wyrządzone w ramach 
takiej działalności swoim kontrahentom. Jeżeli taki przedsiębiorca nie zapła-
ci swoim dostawcom za dostarczony towar lub wyświadczone usługi, to 
wówczas jego wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich roszczeń przed są-
dem i zaspokoić te roszczenia nie tylko z majątku związanego z działalno-

                                       
18 Https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/  
19 Https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  
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ścią gospodarczą, ale także z majątku osobistego lub majątku objętego mał-
żeńska wspólnotą majątkową.  

Kwestie odpowiedzialności kształtują się odmiennie, gdy przedsiębior-
stwo funkcjonuje jako spółka prawa handlowego. W przypadku spółek kapi-
tałowych (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) od-
powiedzialność z tytułu podatku VAT, podatku CIT oraz składek ZUS ciąży 
na spółce. W przypadku spółek osobowych (np. spółka jawna, komandyto-
wa, czy partnerska) odpowiedzialność z tytułu podatku VAT oraz składek 
ZUS ciąży na spółce, a w zakresie podatku PIT i CIT bezpośrednio na 
wspólnikach takich spółek. Odpowiedzialność wspólników spółek osobo-
wych i osób zarządzających takimi spółkami jest dość złożona i obejmuje 
zarówno odpowiedzialność wewnętrzną między wspólnikami, między zarzą-
dem a wspólnikami, jak również odpowiedzialność na zewnątrz w relacjach 
z kontrahentami i organami administracji publicznej. Tematyka ta nie mieści 
się jednak w zakresie tematycznym niniejszego artykułu20.  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną oraz członkowie zarządów spółek 
prawa handlowego ponoszą odpowiedzialność karną skarbową za popełnio-
ne wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Członkowie zarządu są bowiem 
co do zasady odpowiedzialni za powstałe nieprawidłowości w rozliczeniach 
publicznoprawnych21. Warto dodać, że przestępstwo skarbowe można po-
pełnić zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnie. Często przedsiębiorcy 
działający – w swoim przekonaniu – w najlepszej wierze, starannie, z chęci 
wypełnienia wszystkich obowiązków podatkowych, także popełniają prze-
stępstwa czy wykroczenia. Do popełnienia przestępstwa wystarczy powsta-
nie skutku, np. w postaci uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa, albo zło-
żenie dokumentów rozliczeniowych po terminie.  

Jeżeli przedsiębiorca dokona odliczenia podatku naliczonego VAT z fak-
tury wystawionej przez dostawcę towarów, a w późniejszym czasie (np. po 
6 miesiącach) okaże się, że w chwili wystawiania faktury dostawca ten był 
wykreślony przez urząd skarbowy z ewidencji podatników czynnych VAT, to 
dokonane odliczenie było nieprawidłowe. W ten sposób podatnik przedsię-
biorca zawyżył podatek naliczony, zaniżył podatek VAT podlegający wpłacie 
do urzędu skarbowego, a więc doszło do uszczuplenia dochodów Skarbu 
Państwa. Takie działania i jego skutek – mimo, iż nie były intencją przedsię-
biorcy – wypełniają dyspozycję art. 56 Kodeksu karnego skarbowego i nara-

                                       
20 Por. A. J. W i t o s z, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczegól-

ne, Warszawa 2008.  
21 Istnieją możliwości prawne do ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu, np. przez 

powierzenie spraw z zakresu rozliczeń publicznoprawnych konkretnej osobie z zarządu albo 
powierzenie tych rozliczeń w ramach umowy outsourcingowej zewnętrznej firmie albo do-
radcy podatkowemu. Jednakże członkowie zarządów spółek nie dopełniając obowiązku 
nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy 
mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 84 Kodeksu karnego skarbowego. 
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żają na odpowiedzialność karną przedsiębiorcę lub członka zarządu spółki 
z tego przepisu22. W takich okolicznościach przedsiębiorca niewątpliwie po-
dał nieprawdziwe dane w deklaracji VAT–7 za miesiąc rozliczeniowy, w któ-
rym otrzymał fakturę od wykreślonego z ewidencji kontrahenta. Dane poda-
ne w deklaracji VAT–7 przedsiębiorca pobiera z prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT to także element ksiąg ra-
chunkowych), zatem dodatkowo powstaje odpowiedzialność z art. 61 Ko-
deksu karnego skarbowego z tytułu nierzetelnego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych23.  

W powyższym kontekście niezwykle ważne jest, aby każdy przedsiębior-
ca działający jednoosobowo oraz zarządy spółek dokładali należytej staran-
ności w zakresie rozliczeń publicznoprawnych w celu uniknięcia odpowie-
dzialności nie tylko przedsiębiorstwa którym zarządzają, ale także odpowie-
dzialności osobistej.  

11. Podsumowanie 

Ustawodawca czyni różne działania, aby zmniejszyć w Polsce proceder 
wyłudzania z polskiego systemu VAT znacznej ilości pieniędzy za pomocą 
tzw. Karuzeli VAT. Jest to proces niezwykle potrzebny i pożyteczny z punktu 
widzenia finansów publicznych i stabilności budżetu państwa. Ustawodawca 
nie zawsze podejmuje jednak właściwe rozwiązania prawne, które w prakty-
ce stosowania okazują się tylko częściowo skuteczne lub wręcz nieskutecz-
ne. Dlatego ustawodawca powinien monitorować problemy związane z bie-
żącym stosowaniem przepisów, aby przepisy te doskonalić w służbie Pań-
stwa. Dążenie do ustabilizowania finansów publicznych nie może być jednak 
usprawiedliwieniem dla obniżenia poziomu procesu legislacyjnego. Więk-
szość przedsiębiorców ma wolę wypełniania wszystkich powinności podat-
kowych i ta – najliczniejsza grupa podatników – oczekuje, iż przepisy będą 
na tyle jasne i zrozumiałe, aby ich stosowanie przez przedsiębiorcę nie ge-
nerowało dla niego ryzyka powstania szkody w związku z niewypełnianiem 
lub nienależytym wypełnianiem obowiązków publicznoprawnych. Dzięki dba-
łości o prawidłową legislację i nakładanie sankcji na podmioty naruszające 
obowiązki podatkowe, ustawodawca dba o zachowanie zasad konkurencyj-
ności przedsiębiorstw wolnorynkowych. Stosowanie przez ustawodawcę 
niewłaściwych rozwiązań prawnych, nieadekwatnych do sytuacji rynkowych 
i przenoszenie odpowiedzialności podatkowej (np. solidarna odpowiedzial-
ność z art. 105a ustawy VAT) na podmioty działające legalnie i uczciwie, 
może być poczytane jako wspieranie nieuczciwej konkurencji. Racjonalny 

                                       
22 Por. W. K o t o w s k i, B. K u r z ę p a, Kodeks Karny Skarbowy, Warszawa 2006, s. 214 i n. 
23 Tamże, s. 230–232. 
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ustawodawca powinien jednak dbać o zdrową tkankę przedsiębiorczości, 
która jest fundamentem wpływów budżetowych Skarbu Państwa.  
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Legal and tax risks of company’s functioning 

Abstract 

The aim of the article is to present threats to the functioning of the enter-
prise resulting from the application of tax law. This issue is presented on the 
example of selected regulations of the VAT Tax Act. The article presents 
difficulties in the interpretation and application of certain standards, their le-
gal assessment by tax authorities and administrative courts. Furthermore, 
the article discusses the consequences of improper application of tax law 
regulation for the finances of an enterprise, the liability of management 
board members of commercial law companies and individual entrepreneurs 
for the occurrence of adverse situations. The article also contains an indica-
tion of the possibility of making legal safeguards to avoid or mitigate the ef-
fects of damage to the entrepreneur's assets caused by the application of 
tax law. 
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Krystyna Patora 

Zasada lex certa w wykładni znamion czynów  
na szkodę wierzycieli 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu Autorka stosunkowo obszernie zaprezentowa-
ła m.in. zasady lex certa na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjne-
go oraz Sądu Najwyższego, przywołując szereg orzeczeń obu tych organów. 
Ponadto przedstawiona została wymieniona zasada w prawie Unii Europej-
skiej oraz w prawie międzynarodowym. Praktyczne zastosowanie zasady lex 
certa wskazane zostało na podstawie niektórych znamion czynów popełnio-
nych na szkodę wierzycieli, celem wskazania granic wykładni ich znamion.  

Słowa kluczowe 

Zasada lex certa, przestępstwo, znamiona czynu zabronionego, zasada 
nullum crimen sine lege, materialne elementy czynu przestępnego, blankiet 
zupełny, dłużnik, wierzyciel, prokurator jako wierzyciel, Skarb Państwa jako 
wierzyciel, podatek, doprowadzenie do niewypłacalności lub upadłości, fa-
woryzowanie wierzycieli, zasada praworządności, zasada demokratycznego 
państwa prawa. 

1. Wstęp 

Zasada lex certa rozumiana jest jako zasada określoności przepisów 
prawa karnego. Chodzi o to, aby prawo karne materialne było sprecyzowane 
w taki sposób, który pozwala jednostce na określenie, jakie zachowania są 
zgodne z prawem, a jakie nie pozostają w zgodzie z nim i łączą się z nega-
tywnymi konsekwencjami dla jednostki. 

Jest to jedna z ważniejszych zasad, która określa warunki brzegowe po-
stępowania jednostki i oznacza, że jednostka może robić wszystko to, co nie 
jest zabronione przez prawo.  

Stąd ważna rola ustawodawcy, aby w przepisach prawa karnego, które 
wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla jednostki, a niekiedy i dla 
podmiotu gospodarczego, jasno określić znamiona czynów karalnych.  
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Istota zasady lex certa określona została w orzecznictwie sądowym, co 
uzasadnia, chociażby na potrzeby niniejszego artykułu, przedstawienie tylko 
niektórych, wybranych orzeczeń, dla zrozumienia jej roli w wykładni znamion 
czynów zabronionych, chroniących wierzycieli przed działaniem nieuczci-
wych dłużników.  

2. Zasada lex certa w orzecznictwie 

2.1. Zasada lex certa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

Już w orzeczeniu z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. U 6/92, Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził, że „wymaganie określoności dotyczyć musi zarówno 
materialnych elementów czynu, jak i elementów kary, tak by czyniło to za-
dość wymaganiu przewidywalności. Przepisy prawne muszą bowiem stwa-
rzać obywatelowi (podmiotowi odpowiedzialności karnej) możliwość uprzed-
niego i dokładnego rozeznania, jakie mogą być prawnokarne konsekwencje 
jego postępowania. Materialne elementy czynu, uznanego za przestępny, 
muszą więc być zdefiniowane w ustawie (zgodnie z konstytucyjną zasadą 
wyłączności ustawy) w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny (…)”1. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny 
w orzeczeniu z dnia 1 marca 1994 r., sygn. U 7/93, w którym Trybunał 
stwierdził, że podstawowe elementy czynu jak i kary muszą być określone 
w ustawie i nie mogą być pozostawione w sposób blankietowy do uregulo-
wania w akcie wykonawczym2. 

Takie samo stanowisko zostało zajęte przez Trybunał Konstytucyjny 
w postanowieniu z dnia 13 czerwca 1994 r., w którym Trybunał Konstytucyj-
ny stwierdził, że materialne elementy czynu, uznanego za przestępny, mu-
szą być zdefiniowane w ustawie (zgodnie z konstytucyjną zasadą wyłączno-
ści ustawy) w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny3.  

Trybunał Konstytucyjny w kolejnym orzeczeniu z dnia 26 kwietnia 1995 r. 
(SK 11/94) orzekł, że ustawowe sformułowanie przepisów karnych represyj-
nych musi w sposób zupełny odpowiadać zasadzie określoności. Sama 
ustawa musi w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny opisać wszyst-
kie znamiona czynu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ustawa musi w spo-
sób kompletny określać kategorie osób, które mogą ponosić odpowiedzial-
ność za dany czyn. Trybunał Konstytucyjny dalej wskazał, że nie może 

                                       
1  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. U 6/92, OTK ZU 

1992, poz. 13. 
2  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 1994 r., sygn. U 7/93, OTK ZU 1994, 

poz. 5. 
3  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 1994 r., sygn. S 1/94, OTK 

1994, poz. 28, s. 271. 
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określać znamion czynu zabronionego akt rangi podustawowej, ponieważ 
wyłączność ustawy w tym zakresie ma charakter bezwzględny.  

Po wejściu w życie Konstytucji, w 1997 r., zasada wyłączności ustawy 
w określaniu znamion przestępstw została wyrażona w orzeczeniu Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. U 5/97, w którym Trybunał 
stwierdził, że tylko Parlament jest podmiotem uprawnionym do ograniczania 
w drodze ustawy praw i wolności obywatelskich4.  

Powyższe orzeczenie jest zgodne z artykułem 42 Konstytucji, wedle któ-
rego odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuszcza się czynu 
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia.  

Trybunał Konstytucyjny złagodził swoje stanowisko dopiero w 2001 roku 
i w orzeczeniu z dnia 20 lutego 2001 r., sygn. P 2/00, orzekł, że nie rezygnu-
jąc z wymagania określenia wyłącznie w ustawie podmiotu, znamion przed-
miotowych przestępstwa oraz kary, możliwe jest doprecyzowanie tych zna-
mion w aktach wykonawczych, wydanych w zgodności z artykułem 92 Kon-
stytucji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego odmienne rozwiązanie byłoby 
trudne do zaakceptowania przy przestępstwach dotyczących obrotu gospo-
darczego. Nadto odwołanie się do aktów wykonawczych, wydanych zgodnie 
z artykułem 92 Konstytucji, nie skutkuje ciągłymi zmianami prawa karnego5.  

W kolejnym orzeczeniu, z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, Trybunał 
Konstytucyjny powtórzył zasadę, że czyn zabroniony, rodzaj kary, jej wyso-
kość oraz zasady wymierzania muszą być określone w akcie prawnym rangi 
ustawy, ale wskazał jednocześnie, iż doprecyzowanie niektórych elementów 
może być dokonane w akcie rangi podustawowej. Chodzi tutaj o przepisy 
blankietowe, które mogą odsyłać do przepisów rangi podustawowej6.  

Istotne jest to, że Trybunał Konstytucyjny we wskazanym orzeczeniu 
uznał za zgodne z Konstytucją odesłanie, które miało charakter „blankietu 
zupełnego”, czyli takiego, w którym wszystkie znamiona typu czynu zabro-
nionego określone są w akcie rangi podustawowej. Jednak, co należy za-
znaczyć, odnosiło się ono do art. 54 Kodeksu wykroczeń. Należy podkreślić, 
iż w tym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny wskazał kilka warunków, jakie 
muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie „blankietu zupełnego”, 
a należą do nich w pierwszej kolejności niewielkie zagrożenie ustawowe ka-

                                       
4  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. U 5/97, OKT ZU 1998, nr 4, 

poz. 46. 
5  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r., sygn. P 2/00, OTK ZU 2001, nr 2, 

poz. 32. 
6  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, OTK ZU 2003, 

nr 6/A, poz. 62, tak samo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. 
P 65/07, OTK ZU 2009, nr 7/A, poz. 114. 
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rami, co wyklucza uznanie „blankietu zupełnego” za zgodny z Konstytucją 
w przypadku przestępstw.  

Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest rygor wyłączności ustawowej 
tam, gdzie ingerencja w prawa i wolności obywatelskie jest intensywniejsza7. 
Kolejnym warunkiem zastosowania „blankietu zupełnego” było odesłanie do 
przepisów ustanowionych przez organy wybrane w powszechnych i bezpo-
średnich wyborach.  

Najważniejszym wnioskiem, jaki płynie z tego orzeczenia, jest jednak za-
kaz stosowania przy przepisach dotyczących przestępstw „blankietu zupeł-
nego” do aktów podustawowych, co oznacza, że znamiona czynu będącego 
przestępstwem nie mogą być określone w całości w akcie niższej rangi niż 
ustawa.  

Doprecyzowanie tego stanowiska nastąpiło w wyroku z dnia 26 listopada 
2003 r., sygn. SK 22/02, gdzie Trybunał, dopuszczając normy blankietowe 
w prawie karnym, wskazał, że musi nastąpić takie doprecyzowanie normy, 
aby jej adresat oraz organ stosujący prawo nie mieli wątpliwości czy dane 
zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa8.  

W tym miejscu należy odnieść się również do wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r., dotyczącego dopuszczalności doprecyzo-
wania znamion typu czynu zabronionego w drodze orzecznictwa sądowego9.  

W orzeczeniu tym Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż ustawodawca mo-
że posługiwać się znamionami na tyle ogólnymi, że obejmują one różne 
sposoby zachowania, co może być usprawiedliwione celami regulacji praw-
nej. Ponadto każda norma sankcjonująca ma generalny i abstrakcyjny cha-
rakter. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zarzut niezgodności przepisu 
z art. 42 ust. 1 Konstytucji miałby rację bytu gdyby „usankcjonowane prakty-
ką sądową reguły interpretacyjne nie mogły, z uwagi na niejasność i niepre-

                                       
7  W wyroku z dnia 13 maja 2008 r., sygn. P 50/07, OTK ZU 2008, nr 4/A, poz. 58 Trybunał 

Konstytucyjny wskazał, że wymogi dotyczące precyzji ustawy i stopnia jej określoności mogą 
zależeć od dziedziny prawa represyjnego, a zwłaszcza od charakteru i stopnia surowości 
przewidywanych sankcji karnych. 

8  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK ZU 
2003, nr 9/A, poz. 97, z którego wynika, iż, z jednej strony, jednostka już po samej lekturze 
ustawy nie może pozostawać w niepewności co do tego czy dane zachowanie stanowi czyn 
zabroniony pod groźbą kary, a drugiej strony, organ stosujący prawo nie może mieć wątpli-
wości które zachowania podlegają karze. Zdaniem P. C y c h o s z a, Konstytucyjny standard 
prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawca Krakow-
ski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2017, s. 100, piętrowy charakter przepisu oraz wadliwy 
sposób redakcji przepisów wypełniających blankiet ustawowy stały się przyczyną stwierdze-
nia niezgodności art. 59 § 1 k.w. z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stanowisko wyrażone 
w wyroku z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK ZU 2003, nr 9/A, poz. 97podzielil 
w wyroku z dnia 5 maja 2004 r., sygn. P 2/03, OTK ZU 2004, nr 5/A, poz. 39. 

9  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. P 15/02, OTK ZU 2005, 
nr 1/A, poz. 4. 
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cyzyjność użytych w przepisie pojęć, bądź ich sekwencji, doprowadzić do 
jednoznacznej wykładni treści sankcjonowanej normy prawnej”.  

Stanowisko to zostało powtórzone przez Trybunał Konstytucyjny w orze-
czeniu z dnia 12 września 2005 r., sygn. SK 13/05, gdzie Trybunał wskazał 
na możliwość określenia znamion przestępstw za pomocą zwrotów niedoo-
kreślonych i istotną rolę orzecznictwa sądowego oraz dorobku doktryny, któ-
re usuwają wszelkie wątpliwości w tym zakresie10.  

Z powyższego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika niewąt-
pliwie po pierwsze, że zarówno sprawca, jak i organ stosujący prawo muszą 
w sposób niewątpliwy wiedzieć jakie zachowania podlegają karze, a jakie 
nie, oraz po drugie, że doprecyzowanie znamion niedookreślonych czynów 
będących przestępstwami może być dokonane w drodze orzecznictwa są-
dowego oraz poglądów wyrażonych w doktrynie, a po trzecie, iż stosowanie 
„blankietu zupełnego” nie jest możliwe w odniesieniu do przestępstw. 

2.2. Zasada lex certa w orzecznictwie Sądu Najwyższego 

O konieczności stosowania się do zasady ustawowej określoności czynu 
wypowiadał się również w licznych orzeczeniach Sąd Najwyższy, który 
stwierdził, że wszystkie materialne elementy czynu przestępnego winny być 
określone w ustawie, przy czym nie można rozumieć określenia „ustawa” 
jako również akt podustawowy wydany na podstawie ustawy, a obowiązek 
może mieć swoje źródło w akcie rangi ustawy11. 

Należy jednak podkreślić, iż pierwsze orzeczenia Sądu Najwyższego 
w tym zakresie były bardziej rygorystyczne, ponieważ nie dopuszczały uzu-
pełnienia przepisu aktem rangi podustawowej12.  

Dopiero w orzeczeniu z dnia 21 grudnia 1995 r., sygn. II KRN 158/95, 
Sąd Najwyższy wskazał, iż prawo karne zna takie sytuacje, gdzie opis czynu 

                                       
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 r., sygn. SK 13/05, OTK ZU 

2005, nr 8/A, poz. 91. 
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r., sygn. V KKN 136/97, Prok. i Pr. 1999, 

nr 1, poz. 7; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. III KKN 391/97, 
OSNKW 1999, nr 9–10, poz. 52, Prok. i Pr. 2000, dodatek „Orzecznictwo”, nr 1, poz. 3, Biul. 
SN 1999, nr 9, poz. 15, M. Prawn. 2000, nr 3, poz. 183, w którym SN stwierdził, że nie po-
dziela poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 1984 r., sygn. 
VI KZP 44/83 (OSNKW 1984, nr 7–8, poz. 69), iż przez pojęcie „ustawa” należy rozumieć 
wszelki obowiązujący stan prawny, w tym przepisy niższego rzędu; wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. IV KK 122/05, OSNKW 2006, nr 2, poz. 19, Biul. SN 2006, 
nr 2, poz. 16, Wokanda 2006, nr 10, poz. 27, w którym SN stwierdził, że podatnikiem jest 
tylko ten, czyj obowiązek podatkowy ma swoje źródło w przepisach ustawy podatkowej, 
określających zobowiązany podmiot oraz przedmiot i stawkę opodatkowania. 

12 Przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1992 r., sygn. WR 175/92, 
OSNKW 1993, nr 7–8, poz. 47. 
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zabronionego nie jest kompletny i wymaga uzupełnienia poprzez inny akt 
prawny, którym może być akt prawny niższej rangi niż ustawa13. 

Natomiast w wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r., sygn. II KKN 335/99, Sąd 
Najwyższy wskazał, iż zasada nullum crimen sine lege dotyczy nie tylko 
określoności znamion czynu w ustawie, ale i zakazuje wykładni rozszerzają-
cej oraz analogii na niekorzyść sprawcy14. 

Funkcja zewnętrzna zasady określoności czynu, pozwalająca odróżnić 
zachowania zabronione przez ustawę od dozwolonych, jak też funkcja we-
wnętrzna zasady określoności czynu, dająca podstawę do odróżnienia czy-
nów zabronionych od siebie, była przedmiotem rozważań w orzeczeniu 
z dnia 9 czerwca 2006 r., w sprawie o sygn. I KZP 14/0615.  

Funkcja gwarancyjna zasady określoności znamion przestępstwa, pozwa-
lająca na ochronę jednostki przed zbyt daleko idącą ingerencją władz w prawa 
i wolności obywatelskie ma też istotne znaczenie przy formułowaniu ocen co 
do zgodności danego przepisu z wymogami zgodności z Konstytucją16.  

W tym miejscu należy wskazać, iż Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie o sygn. V KK 351/15, wypowiedział się 
co do zgodności znamion czynu z art. 300 § 2 Kodeksu karnego z art. 42 
ust. 1 Konstytucji17. Sąd Najwyższy wskazał, iż w konstrukcji strony przed-
miotowej tego przestępstwa zamieszony został warunek szczególny, charak-
teryzujący składniki majątku, do których skierowana jest czynność wyko-
nawcza sprawcy. Warunek ten wskazuje na to, iż zachowanie sprawcy nie 
jest nakierowane do majątku w ogólności, ale tylko do tych jego składników, 
które są zagrożone zajęciem lub zajęte.  

2.3. Zasada lex certa w doktrynie 

Trzeba podkreślić, że w doktrynie prawa karnego brak jest zgodności co 
do możliwości uzupełnienia opisu czynu zabronionego w akcie rangi ustawy.  

A. Zoll uznaje za niedopuszczalne uzupełnienie opisu czynu zabronione-
go w akcie rangi podustawowej18.  

Mniej rygorystyczne stanowisko w tym zakresie zajmuje R. Dębski, który 
wskazuje, że możliwe jest zlecenie określenia niektórych tylko znamion czy-

                                       
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1995 r., sygn. II KRN 158/95, LEX nr 24869. 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., sygn. II KKN 335/99, LEX nr 50896. 
15 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r., sygn. I KZP 14/06, OSNKW 

2006, nr 7–8, poz. 67. 
16 Rozważania w tym zakresie przeprowadził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 stycz-

nia 2009 r., sygn. I KZP 29/08, OSNKW 2009, nr 2, poz. 15. 
17 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. V KK 351/15, KZS 2016, 

nr 5, poz. 17, LEX nr 1938693. 
18 A. Z o l l (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I, Warszawa 2007, s. 37–38.  
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nu zabronionego przepisom wykonawczym, przy czym ich trzon, podstawa, 
punkt wyjścia winny być określone w ustawie19. 

2.4. Zasada lex certa w prawie Unii Europejskiej 

Zasada określoności znamion przestępstw jest również jedną z funda-
mentalnych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Podkreślane jest 
przede wszystkim to, że zachowania przestępne muszą być określane 
w sposób ścisły i jednoznaczny20.  

Należy zauważyć, iż zakaz karania bez podstawy prawnej przewidziany zo-
stał też w art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który wskazuje, 
że nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na 
działaniu lub zaniechaniu, który według prawa wewnętrznego lub międzynaro-
dowego nie stanowi czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia.  

W licznych orzeczeniach, które zostały wydane na podstawie tego prze-
pisu Trybunał jednoznacznie wskazał, iż przestępstwo musi być jasno okre-
ślone w przepisie prawa21.  

W pierwszej z tych spraw Kokkinakis przeciwko Grecji Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka uznał, że warunek jasnego zdefiniowania przestępstwa 
w ustawie jest spełniony, jeżeli jednostka, na podstawie brzmienia danego 
przepisu lub jego wykładni sądowej, wie jakie zachowania są zabronione, 
a jakie nie.  

W kolejnych orzeczeniach Trybunał podtrzymał wyrażone wcześniej sta-
nowisko, że dana osoba musi, na podstawie treści przepisu ustawy oraz in-
terpretacji wynikającej z orzecznictwa sądowego, orientować się jakie za-
chowania stanowią przestępstwo22.  

Trybunał wskazał, że użyte w art. 7 Konwencji określenie „prawo” ozna-
cza prawo pisane oraz niepisane (ustanowione przez Parlament oraz 
orzecznictwo sądowe), przy czym musi ono być dostępne oraz przewidywal-
ne, aby możliwe było powołanie się na nie23.  

W powołanej wcześniej sprawie Cantoni przeciwko Francji ETPCz wska-
zał, że warunek przewidywalności, na podstawie przepisów prawa oraz 
orzecznictwa sądowego, jest również zapewniony, jeżeli osoba musi korzy-

                                       
19 R. D ę b s k i, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 110. 
20 Opinia Rzecznika Generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie o sygn. C–303/05, 

Advocaten voor de Wereld.  
21 Przykładowo wyrok z dnia 25 maja 1993 r., Kokkinakis v. Grecja, sygn. A. 260.–A, § 52, 

skarga nr 14307/88. 
22 Wyroki: z dnia 15 listopada 1996 r., Cantoni przeciwko Francji, skarga nr 17862/91, § 29; 

z dnia 22 czerwca 2000 r., Coëme i inni przeciwko Belgii, skarga nr 32492/96, § 145; z dnia 
24 lutego 2009 r., Protopapa przeciwko Turcji, skarga nr 16084/90, § 93.  

23 Przykładowo wyrok z dnia 22 listopada 1995 r., C. R. v. Wielka Brytania, sygn. A 335–C, 
§ 34–36; wyrok K.-H. W. v. Niemcy z dnia 2 marca 2001 r., Wielka Izba, skarga nr 37201/97, 
§ 52. 
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stać z profesjonalnej porady prawnika celem oceny skutków danego zacho-
wania, szczególnie wtedy, gdy wykonywanie danego zawodu wiąże się 
z dochowaniem szczególnej ostrożności. 

W kolejnych orzeczeniach Trybunał wskazał, że jednostka powinna na 
podstawie samej treści przepisu prawa, a w razie potrzeby na podstawie je-
go interpretacji dokonanej przez sąd ustalić, jakie działanie lub zaniechanie 
prowadzi do odpowiedzialności karnej24.  

Interpretacja sądowa musi uwzględniać istotę przestępstwa i być możliwa 
do rozsądnego przewidzenia25. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka odniósł się również do niedookre-
ślonych zwrotów, używanych w prawie karnym.  

W sprawie Dragotoniu i Militari-Pidhorni przeciwko Rumunii wskazał, że 
przepisy karne nie mogą być absolutnie precyzyjne, ponieważ unika się 
nadmiernej sztywności i można dostosowywać je do zmieniających się oko-
liczności26.  

Jednak zdaniem Trybunału orzecznictwo sądowe nie może zasadniczo 
zmieniać elementów konstytutywnych czynu zabronionego. Istniejące zna-
miona przestępstwa mogą być – w drodze orzecznictwa sądowego – wyja-
śnione i dostosowane do nowych okoliczności, które w sposób rozsądny 
mogą być podciągnięte pod pierwotną koncepcję przestępstwa27.  

 2.5. Zasada lex certa w prawie międzynarodowym 

W tym miejscu należy też zauważyć, iż zasada praworządności, określa-
na też jako zasada legalizmu w rozumieniu prawa karnego materialnego, 
została wprowadzona do art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, z którego wynika, iż nikt nie może być skazany 
za czyn lub zaniechanie, które w myśl prawa wewnętrznego lub międzyna-
rodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia28.  

                                       
24 Przykładowo wyrok z dnia 29 marca 2006 r., Achour v. Francja, Wielka Izba, skarga 

nr 67335/01, § 41.  
25 Przykładowo wyrok ETPC z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie o sygn. C. R. przeciwko 

Wielkiej Brytanii, skarga nr 20190/92, pkt 34; wyrok z dnia 12 lipca 2007 r., Jorgic przeciwko. 
Niemcom, Izba (Sekcja V), skarga nr 74613/01, pkt 101, wyrok z dnia 19 września 2008 r. 
w sprawie Korbely przeciwko Węgrom, skarga nr 9174/02, pkt 71, wyrok z dnia 9 paździer-
nika 2008 r. w sprawie Moisseiev przeciwko Rosji, skarga nr 62936/00, pkt 234, wyrok 
z dnia 21 października 2013 r. w sprawie Del Rio Prada przeciwko Hiszpanii, skarga 
nr 42750/09, pkt 93, wyrok z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Varvara przeciwko 
Włochom, skarga nr 17475/09, pkt 55, wyrok z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Vasi-
liauskas przeciwko Litwie, skarga nr 35343/05, pkt 155. 

26 Wyrok z dnia 24 maja 2007 r., Dragotoniu i Militaru-Pidhorni przeciwko Rumunii, skarga 
nr 77193/01 i 77196/01. 

27 Wyrok z dnia 6 marca 1989 r., M. C. v. Niemcy, skarga nr 13079/87. 
28 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 

Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r., Nr 38, poz. 167).  
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Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 lipca 1991 r., sygn. I PRN 34/91, 
wskazał, że standardy demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby 
wszelkie normy represyjne (nie tylko normy prawa karnego sensu stricto) 
były poddane zasadzie nullum crimen sine lege, wynikającej z wiążących 
Polskę ratyfikowanych w 1977 roku Politycznych Paktów Praw Człowieka. 
Sąd podkreślił, że w art. 15 wyraźnie ustanowiony został zakaz stosowania 
represji nie przewidzianej prawem w momencie dokonania czynu decydują-
cego o zastosowaniu sankcji29. 

3. Zasada lex certa a wybrane znamiona przepisów art. 300–302 
Kodeksu karnego 

3.1. Zasada lex certa a pojęcie dłużnika i wierzyciela 

Analiza przepisów dotyczących przestępstw przeciwko wierzycielom pro-
wadzi do wniosku, iż podmiotem sprawczym jest dłużnik, a podmiotem po-
krzywdzonym wierzyciel.  

Oba pojęcia są pojęciami „odsyłającymi” do innych norm prawnych.  
Już w odniesieniu do poprzedniej regulacji, zawartej w rozdziale XL Ko-

deksu karnego z 1932 r., I. Andrejew wskazał, że odsyła ona do prawa regu-
lującego stosunki obligacyjne, przeważnie w życiu gospodarczym30. 

Choć oba pojęcia wydają się w języku potocznym nie budzić żadnych 
wątpliwości co do ich znaczenia, to na gruncie prawa mogą przybierać różne 
interpretacje.  

Pojęcie „wierzyciel” mimo, że jest jednym z podstawowych pojęć w pra-
wie zobowiązań, nie zostało zdefiniowane ani w przepisach kodeksu cywil-
nego, ani prawa upadłościowego  

W doktrynie prawa wypracowane zostało znaczenie pojęcia „wierzyciel” 
i oznacza ono podmiot uprawniony w zobowiązaniu, w odróżnieniu do dłuż-
nika, który jest podmiotem zobowiązanym31. 

Tak więc uprawnieniu wierzyciela odpowiada zobowiązanie dłużnika, któ-
re jest treścią stosunku prawnego zobowiązania, powstającego w obrocie 
cywilnym. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że po stronie dłużnika musi 
istnieć świadomość istnienia długu, co oznacza, że dłużnik musi swój dług 
uznać32.  

                                       
29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1991 r., sygn. I PRN 34/91, LEX nr 10905. 
30 I. A n d r e j e w, Ustawowe znamiona przestępstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 

1959, s. 33. 
31 W. C z a c h ó r s k i, Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 1995, s. 31. 
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Istotne są rozważania dotyczące Skarbu Państwa jako wierzyciela, co 
jest dopuszczalne na podstawie art. 300 § 4 Kodeksu karnego, zgodnie 
z którym jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje 
na wniosek pokrzywdzonego. Treść zacytowanego przepisu wskazuje, iż 
pozycja Skarbu Państwa jako pokrzywdzonego jest nie tylko dopuszczalna, 
ale i uprzywilejowana, skoro nie jest konieczny – do uruchomienia postępo-
wania – wniosek o ściganie. 

Ustawodawca jednak nie wskazał, jak rozumieć pojęcie Skarbu Państwa.  
Zgodnie z art. 34 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa jest w stosunkach 

cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia pań-
stwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych.  

Jeżeli odkodowywać znaczenie ochrony wymienionego pokrzywdzonego 
w kontekście rodzajowego przedmiotu ochrony, to należałoby wskazać, iż 
przy nieprowadzącym działalności gospodarczej Skarbie Państwa, a tym sa-
mym nie mogącym być uznanym za profesjonalnego uczestnika obrotu go-
spodarczego, to dłużnik musiałby być uznany za tego, który tę cechę posiada.  

Wydaje się, że inaczej przedstawia się sytuacja państwowych osób 
prawnych, przez które, zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 
rozumie się inne niż Skarb Państwa jednostki organizacyjne, posiadające 
osobowość prawną, których mienie jest w całości mieniem państwowym33. 

W rzeczywistości podmiotami tymi są spółki kapitałowe, których mienie 
w całości jest mieniem państwowym. Nazywane one są spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa sensu stricto, w odróżnieniu od spółek Skarbu Państwa, 
gdzie udział mienia państwowego jest mniejszy.  

Spółki kapitałowe z udziałem całościowym Skarbu Państwa uczestniczą 
w obrocie gospodarczym, prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli zostaną 
uznane za pokrzywdzonego, to, inaczej niż w przypadku Skarbu Państwa, nie 
będzie konieczne uznanie dłużnika tych spółek za profesjonalnego uczestnika 
obrotu gospodarczego, aby chronić je jako pokrzywdzonych wierzycieli. 

Należy jednak zauważyć, iż w obrocie gospodarczym mogą występować 
spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

Udziałowiec takiej spółki lub akcjonariusz, którym jest Skarb Państwa, nie 
może być uznany za pokrzywdzonego, co wynika z definicji pokrzywdzone-
go zawartej w art. 49 § 1 k.p.k., która wymaga bezpośredniego zagrożenia 
lub naruszenia dobra prawnego osoby prawnej34. 

                                                                                              
32 M. P y z i a k - S z a f n i c k a, Uznanie długu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

1995, s. 123. 
33 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa – Dz. U. z 2016 r., poz. 154 ze zm.  
34 Tak samo przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r., sygn. II KK 

108/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2094. 
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W tym miejscu należy też przywołać uchwałę Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 18 listopada 1992 r., w której Trybunał stwierdził, że w przypadku 
przestępstwa popełnionego na szkodę państwowej osoby prawnej, co do 
której majątku posiada pewne uprawnienia majątkowe Skarb Państwa, nie 
można przyjąć, aby był on pokrzywdzonym35.  

Podsumowując ten fragment rozważań należy dojść do wniosku, że 
uprzywilejowanie wierzyciela jakim jest Skarb Państwa, przy przyjęciu, iż 
ochroną objęty jest tylko obrót gospodarczy, nie ma żadnego znaczenia 
praktycznego, a co więcej budzi wątpliwości co do uznania Skarbu Państwa 
za pokrzywdzonego. 

Idąc dalej, na podstawie wyżej wskazanych wątpliwości, należy zwrócić 
uwagę na szczególną rolę prokuratora jako wierzyciela w postępowaniu kar-
nym. 

Prokurator w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego może 
dokonywać zabezpieczenia dowodu rzeczowego i oddać go na przechowa-
nie osobie godnej zaufania. Dotyczy to najczęściej samochodów, co do któ-
rych zachodzi podstawa do zabezpieczenia.  

Powstaje wówczas pytanie o relacje prokuratora do osoby godnej zaufa-
nia jako relacje wierzyciela do dłużnika.  

Chodzi o to, czy usunięcie mienia przez osobę godną zaufania należy 
traktować jako popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 Kodeksu karnego.  

Trzeba przyznać, iż w doktrynie brak jest jednolitego stanowiska w tym 
zakresie, bowiem różne jest podejście co do rodzajowego przedmiotu 
ochrony, wskazanego w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego, w którym 
umieszczone są przepisy dotyczące ochrony wierzycieli.  

Jeżeli przyjąć, że rodzajowy przedmiot ochrony daje podstawy do inter-
pretacji znamion czynu z art. 300 § 2 Kodeksu karnego, to można prezento-
wać pogląd, że jeżeli jeden z uczestników obrotu gospodarczego jest pro-
wadzącym działalność gospodarczą, to usuwając zajęty samochód będzie 
on ponosił odpowiedzialność karną. Natomiast gdy zostanie zajęty samo-
chód osoby fizycznej i oddany na przechowanie, a następnie usunięty, to 
brak jest podstaw do takiej odpowiedzialności36.  

Innego zdania jest S. Łagodziński, który twierdzi, że „treść normy praw-
nej, a nie jej umiejscowienie określa nam rodzaj chronionego dobra oraz 
działanie i zamiar sprawcy czynu zabronionego. Umiejscowienie normy 
prawnej w rozdziale ustawy karnej chroniącym określone dobro rodzajowe 
może być co najwyżej wskazówką interpretacyjną, lecz nigdy argumentem 

                                       
35 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r., sygn. W 7/92, OTK 1992, 

nr 2, poz. 34. 
36 Takie stanowisko reprezentuje J. M a j e w s k i, (w:) A. Z o l l (red.), Kodeks karny Część 

szczególna, Wydawnictwo Zakamycze 1999, tom III, s. 369 i następne. 
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przeciwko jej treści”37. Powołując się na orzecznictwo sądowe z lat 80-tych 
S. Łagodziński wskazuje, że „zachowanie się osoby, która przejęła na siebie 
– w trybie art. 197 § 1 k.p.k. – obowiązek przechowania rzeczy, w sposób 
sprzeczny z treścią podjętego zobowiązania, należy zakwalifikować jako za-
chowanie bezprawne, stanowiące istotny element czynu niedozwolonego 
(art. 415 k.c.)”38. W konsekwencji możliwe jest pociągnięcie na podstawie 
wyżej wskazanego przepisu – art. 300 § 2 Kodeksu karnego – osoby, która 
przykładowo usuwa mienie oddane na przechowanie. 

Trzeba jednak odnieść się nie tylko do tezy, ale również do uzasadnienia 
prawnego tego orzeczenia, z którego wynika, że po pierwsze, za orzeczenie 
nie może być uważane zobowiązanie podpisane przez pozwaną (osobę fi-
zyczną – podkreślenie autorki) dotyczące przyjęcia na siebie obowiązku 
przechowania auta i dlatego brak jest podstaw do powoływania się na wy-
pełnienie znamion przestępstwa z art. 258 k.k. z 1969 r., który stanowił „kto 
w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu pań-
stwowego…”. 

Wydaje się, że ten fragment uzasadnienia jest kluczowy w kontekście 
wykładni znamienia „orzeczenia sądu lub innego organu” z art. 300 § 2 Ko-
deksu karnego.  

Po drugie, z treści uzasadnienia wskazanego orzeczenia wynika, że od-
danie rzeczy na przechowanie jest rodzajem dozoru znanego w przepisach 
egzekucyjnych i wywołuje skutki prawne. Jak dalej uzasadnia Sąd, zacho-
wanie się osoby, która przejęła na siebie tego rodzaju obowiązek związany 
z przechowaniem, sprzeczne z jego treścią, należy zakwalifikować jako za-
chowanie bezprawne, stanowiące istotny element czynu niedozwolonego 
(art. 415 k.c.). Sąd dalej wskazuje, iż roszczenia z tytułu czynu niedozwolo-
nego – wbrew odmiennemu stanowisku Sądu Wojewódzkiego – nie są wyłą-
czone z tej tylko racji, że właściciel mógłby w stosunku do osoby trzeciej rea-
lizować roszczenie windykacyjne. Oczywiście, między tymi roszczeniami 
zachodzi stosunek zbiegu niekumulatywnego. Wybór rodzaju roszczenia 

                                       
37 S. Ł a g o d z i ń s k i, Prawnokarna ochrona rozstrzygnięć o dowodach rzeczowych, Prokura-

tura i Prawo 2001, nr 4, s. 39 i następne. 
38 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1982 r., sygn. III CRN 86/82, OSNCP 1983, nr 2–3, 

poz. 37. Stan faktyczny tej sprawy polegał na tym, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Ję-
drzejowie z dnia 26 stycznia 1979 r. orzeczono przepadek samochodu ciężarowego marki 
„Żuk”, stanowiącego własność małżonka pozwanej, jako przedmiotu służącego do popełnie-
nia przestępstwa. Samochód ten stanowił jednocześnie dowód rzeczowy w sprawie karnej 
z dnia 28 listopada 1978 r. i został oddany pozwanej przez KMMO w J. na przechowanie 
z jednoczesnym złożeniem przez nią zobowiązania (podkr. autorki), pod rygorem sankcji 
z art. 258 k.k., że przedmiotu tego nie sprzeda, nie przerobi, ani nie zdemontuje. Wbrew te-
mu zobowiązaniu pozwana w dniu 15 grudnia 1978 r. sprzedała wspomniany samochód za 
sumę 60 000 zł. Z dniem uprawomocnienia się wyroku wydanego w sprawie karnej w dniu 
30 kwietnia 1979 r. skazującego męża pozwanej, Skarb Państwa stał się właścicielem sa-
mochodu. 
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i osoby dłużnika pozostaje do dyspozycji podmiotu uprawnionego i to nawet 
wówczas, gdyby roszczenie windykacyjne było możliwe i korzystne dla 
uprawnionego.  

Treść uzasadnienia orzeczenia Sądu wskazuje jednoznacznie na to, że 
zachowanie osoby, której rzecz oddana została na przechowanie, która nie 
wywiązuje się z nałożonego obowiązku stanowi niewątpliwie delikt cywilny 
i przesłankę do naprawienia szkody, ale na podstawie prawa cywilnego39.  

Jednocześnie z wyżej wskazanych powodów brak jest podstaw do przy-
jęcia, że delikt cywilny stanowi jednocześnie przestępstwo. Stąd powołane 
orzeczenie nie jest adekwatne do stanu prawnego z Kodeksu karnego 
z 1969 r., ani Kodeksu karnego z 1997 r., bowiem w obu powołanych wyżej 
przepisach, umieszczonych w tych Kodeksach karnych, mowa jest o „orze-
czeniu”.  

Kwestia odpowiedzialności karnej może być odnoszona tylko do sytuacji 
wydania orzeczenia przez organ prowadzący lub nadzorujący postępowanie, 
ale nadal wysoce wątpliwe jest uznanie, że orzeczenie dotyczy długu związa-
nego bądź to podmiotowo, bądź poprzez rodzaj, z obrotem gospodarczym. 

Powstaje również pytanie o rolę prokuratora jako wierzyciela w postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji.  

Na podstawie art. 291 § 1 Kodeksu postępowania karnego, w razie za-
rzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec 
grzywnę, świadczenie pieniężne, przepadek lub świadczenie kompensacyj-
ne, prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie orzeczenia na mie-
niu oskarżonego lub mieniu pośrednio uzyskanego z przestępstwa. W tym 
celu prokurator na podstawie art. 293 § 1 Kodeksu postępowania karnego 
wydaje postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. 

Wykonanie takiego postanowienia zgodnie z treścią art. 195a § 1 Kodek-
su karnego wykonawczego może być zlecone naczelnikowi urzędu skarbo-
wego (art. 187 Kodeksu karnego wykonawczego)40.  

Na podstawie tych przepisów prokurator uzyskuje status wierzyciela 
w rozumieniu art. 1a pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji41. 

Również w orzecznictwie sądowym uznana została rola prokuratora jako 
wierzyciela, a Naczelny Sąd Administracyjny, w powiększonym składzie, 
w uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. II GPS 1/15 uznał 

                                       
39 Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r., sygn. I KZP 7/2001, osoba, której oddano rzecz pod dozór, w obecnym stanie 
prawnym nie jest uważana za zajmującą się sprawami majątkowymi innej osoby, na pod-
stawie art. 308 k.k., ponieważ ma jedynie obowiązek dbałości o powierzone mienie. 

40 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. z 1997 r., Nr 90, 
poz. 557 ze zm.  

41 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.  
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wręcz, iż na gruncie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji brak jest podstaw do różnicowania pozycji prokuratora i in-
nych wierzycieli42.  

Powyższe rozważania, dotyczące tak podstawowych pojęć jak dłużnik 
oraz wierzyciel, wskazują na to, że brak jest – na gruncie prawa karnego – 
jednolitego rozumienia tych pojęć. 

Wydaje się, że uwzględniając również te rozważania należałoby przyjąć 
ochronę wszystkich wierzycieli przed działaniami dłużników szkodzącymi im, 
niezależnie od tego czy mają one miejsce w ramach obrotu gospodarczego, 
czy też nie.  

Jednak teza ta stoi w sprzeczności z rodzajowym przedmiotem ochrony, 
wskazanym w tytule Rozdziału XXXVI Kodeksu karnego.  

Na marginesie należy tylko zauważyć, iż w polskiej procedurze karnej, na 
podstawie art. 49 § 1 k.p.k., pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 
przestępstwo.  

Pokrzywdzonym, zgodnie z treścią art. 49 § 2 k.p.k., może być także in-
stytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobo-
wości prawnej.  

Treść wskazanych przepisów jednoznacznie świadczy o tym, że do ele-
mentów definicji pokrzywdzonego należy dobro prawne, które zostało bez-
pośrednio naruszone lub zagrożone przestępstwem. 

Tylko w odniesieniu do zakładu ubezpieczeń, który pokrył szkodę wyrzą-
dzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej po-
krycia nie jest wymagane bezpośrednie naruszenie lub zagrożenie dobra 
prawnego, co wynika z treści art. 49 § 3 k.p.k. 

Przenosząc te uwagi na grunt przepisów dotyczących przestępstw na 
szkodę wierzycieli należy wskazać, iż pokrzywdzonym takim przestępstwem 
będzie tylko wierzyciel. Cesja wierzytelności przez wierzyciela na rzecz innego 
podmiotu nie będzie uprawniała tego podmiotu do bycia wierzycielem, z uwagi 
na przerwanie relacji bezpośredniości naruszenia chronionego dobra prawne-
go. Stanowisko takie zostało przyjęte w orzecznictwie sądowym, gdzie został 
zaprezentowany pogląd o tym, iż bezpośredniość wynikająca z art. 49 § 1 
k.p.k. zostaje zniwelowana gdy nastąpi sprzedaż wierzytelności. Sąd wskazał 

                                       
42 Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. 

II GPS 1/15, ONSA/WSA 2016, nr 4, poz. 57, Lex nr 1940162, KZS 2016, nr 5, poz. 103, 
M. Prawn. 2016, nr 3, poz. 116, i powołane w niej orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego: wyrok z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2495/11, LEX nr 1364156, wyrok 
z dnia 24 października 2014 r., sygn. II GSK 1233/13, LEX nr 2090938, z których wynika, iż 
prokurator zlecając na podstawie art. 195a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego wykonanie 
postanowienia o zabezpieczeniu urzędowi skarbowemu działa jak wierzyciel zdefiniowany 
w art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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również w tym orzeczeniu, że nie może być uznany za wierzyciela wierzyciel 
podmiotu pokrzywdzonego w postępowaniu upadłościowym43.  

Akceptacja takiego rozwiązania oznacza, że za pokrzywdzonego może 
być uznany wierzyciel, ale w przypadku zbycia wierzytelności nie jest możli-
we przyjęcie obowiązku naprawienia szkody na jego rzecz, bowiem stawałby 
się bezpodstawnie wzbogaconym.  

Podkreślenia wymaga również różnica w pojęciu wierzyciela w postępo-
waniu upadłościowym oraz w prawie cywilnym.  

Wierzycielem w postępowaniu upadłościowym mogą stać się nie tylko 
wierzyciele cywilnoprawni, ale również wierzyciele, którzy są uprawnieni 
z tytułów publicznoprawnych tacy jak Skarb Państwa, gminy czy ZUS. 

Inaczej kwestia ta kształtuje się w prawie karnym, gdzie w piśmiennictwie 
reprezentowany jest pogląd, wyrażony wprawdzie w odniesieniu do artykułu 
300 § 2 k.k., ale mający zastosowanie również do art. 301 § 2 k.k., że prze-
pis nie zapewnia ochrony karnej, gdy orzeczenie dotyczy należności pu-
blicznoprawnych, np. podatków, ceł, składek na rzecz ZUS44. 

Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 r., w sprawie o sygn. II AKa 338/11, LEX 
nr 1171343, w którym Sąd wskazał, że art. 300 § 1 k.k. nie zapewnia ochro-
ny prawnokarnej, gdy zadłużenie dotyczy należności publicznoprawnych, np. 
podatków, ceł, składek na rzecz ZUS, bowiem osobę uprawnioną i zobowią-
zaną nie łączy żaden stosunek obligacyjny, czego konsekwencją jest to, że 
w takim stosunku brak jest wierzyciela i dłużnika.  

Wyznacznikiem nie musi być również formalne zgłoszenie przez wierzy-
ciela wierzytelności, jeżeli nie wszystkie muszą być zgłoszone, a pomimo to 
mogą być zaspokojone45.  

Odkodowując pojęcie dłużnika trzeba wskazać, że wątpliwości budziła 
kwestia odpowiedzialności karnej dłużnika, który ponosił odpowiedzialność 
jedynie rzeczową46. 

                                       
43 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2010 r., sygn. II AKa 122/10, OSA 

2011, nr 11, poz. 49–59, Prok. i Pr. 2011, dodatek „Orzecznictwo”, nr 9, poz. 33, KZS 2011, 
nr 6, poz. 61, OSAŁ 2011, nr 1, poz. 8. 

44 J. S k o r u p k a, Wybrane problemy wykładni przepisu art. 300 § 2 k.k., Prawo Spółek 
11/2001, s. 50, tak samo J. S k o r u p k a, Karnoprawna ochrona wierzycieli, 2001, s. 331. 
Inaczej twierdzi D. C z a j k a, Przestępstwa menedżerskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Praw-
ników Polskich, Warszawa 2000, s.170, gdzie Autor twierdzi, że podstawą zajęcia są orze-
czenia, decyzje organów samorządu, organów skarbowych, czy ZUS-u. 

45 M. S t r u s - W o ł o s, Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, 
Biblioteka Sądowa, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 21. 

46 J. M a j e w s k i, P. K a r d a s, W. W r ó b e l, K. B u c h a ł a, Komentarz do ustawy o ochronie 
obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995, s. 117–118, gdzie jako 
uzasadnienie takiego stanowiska wskazane zostało, iż obowiązkiem właściciela rzeczy, któ-
ry nie jest dłużnikiem osobistym jest powinność znoszenia tego, iż wierzyciel może zaspoko-
ić się z rzeczy. Stanowisko to nie jest przekonywające, bowiem dłużnik usuwając rzecz 
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Jako słuszny należy podzielić pogląd wyrażony przez J. Skorupkę, który 
uznał, że odpowiedzialność ta jest dopuszczalna, z tym zastrzeżeniem, iż 
jest ograniczona do określonych rzeczy ruchomych lub nieruchomych47. 

Trzeba również odnieść się do pojęcia nie tylko dłużnika, ale zwrócić 
uwagę na to, że na podstawie art. 308 Kodeksu karnego za dłużnika mogą 
ponosić odpowiedzialność osoby w tym przepisie wymienione, w tym na 
podstawie faktycznego wykonania zajmujące się sprawami majątkowymi 
innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego oso-
bowości prawnej.  

Zakres podmiotowy wyznaczony na podstawie art. 308 Kodeksu karnego 
nie jest spójny z treścią art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego, który 
wskazuje, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, co oznacza, że mo-
że być ona wszczęta przeciwko osobom, co do których wydany został tytuł 
wykonawczy.  

Niespójność obu zakresów podmiotów powoduje, że krąg osób, przeciwko 
którym może być prowadzone postępowanie karne jest znacznie szerszy niż 
tych, przeciwko którym może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.  

Podsumowując te rozważania trzeba podkreślić, że interpretacja pojęcia 
wierzyciela, jak również dłużnika budzi wiele wątpliwości. Ma to szczególne 
znaczenie w odniesieniu do zasady lex certa, która nakłada obowiązek ja-
snego i dokładnego określenia znamion czynu zabronionego.  

Brak jest definicji ustawowych obu pojęć, zarówno na gruncie prawa kar-
nego, jak i prawa cywilnego, czy innych gałęzi prawa.  

Niejasność pojęć pogłębiona jest różnym ich rozumieniem w prawie cy-
wilnym, prawie upadłościowym.  

Na interpretację pojęcia dłużnika oraz wierzyciela – w prawie karnym – 
wpływ ma rodzajowy przedmiot ochrony i podstawowe pytanie, jakie pod-
mioty uczestniczą w tym obrocie, a jakie nie, w szczególności jakie cechy 
muszą posiadać dłużnicy, jakie cechy muszą posiadać wierzyciele, aby 
można było uznać ich za uczestników obrotu gospodarczego, a tym samym 
uznać za sprawców czynu zabronionego, bądź podlegających ochronie wie-
rzycieli. 

Prawidłowe określenie kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem – w treści 
przepisów karnych dotyczących ochrony wierzycieli – jest zadaniem trudnym, 
a niekiedy przy obecnym umiejscowieniu tych przepisów niewykonalnym. 

Stąd można postawić tezę, że przepisy te zostały sformułowane tak, że 
mogą być uznane za sprzeczne z zasadą lex certa.  

                                                                                              
ogranicza zaspokojenie wierzyciela. Ponadto wykluczałoby ono odpowiedzialność dłużni-
ków, którzy ponoszą odpowiedzialność rzeczową, związaną z hipoteką czy zastawem jako 
zabezpieczeniem należności wierzycieli. 

47 J. S k o r u p k a, Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, Przegląd Są-
dowy 1999, nr 6, s. 32 i następne. 
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3.2. Zasada lex certa a znamię „doprowadzenia do swej niewypłacalności 
lub upadłości” 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż nie jest rolą organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedliwości tworzenie nowych form przestępstw, a tylko 
interpretowanie już istniejących przepisów prawa karnego materialnego 
z doprecyzowanymi znamionami.  

Zasada ta nie budzi żadnych wątpliwości i winna być stosowana.  
Dlatego też trzeba stwierdzić, że znamię „doprowadzenia do swej niewy-

płacalności lub upadłości”, które zostało przyjęte w artykule 301 § 2 Kodeksu 
karnego, dotyczącym ochrony wierzycieli, wydaje się zbyt szeroko sformu-
łowane i tym samym nieprecyzyjne.  

Jego wykładnia nie prowadzi do ustalenia, jakie zachowania dłużnika są 
karalne, a jakie nie. Jedynym wyznacznikiem karalności zachowania dłużnika 
jest skutek w postaci niewypłacalności lub upadłości dłużnika. Brak jest ode-
słania do innych przepisów dookreślających wskazane znamię czasownikowe.  

Nie wiadomo też, czy zachowania dopuszczalne na podstawie przepisów 
prawa cywilnego mogą być karalne na podstawie omawianego przepisu. 

Brak precyzji w znamieniu czasownikowym może prowadzić do wniosku, 
iż mamy do czynienia z tzw. blankietem zupełnym, przy czym – tak jak to 
wynika ze wskazanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – niedo-
puszczalnym w odniesieniu do przepisów dotyczących przestępstw. 

Jako dodatkowe uzasadnienie powyższej tezy należy podnieść, że roz-
wiązanie przewidziane w treści przepisu artykułu 274 Kodeksu karnego 
z 1932 r. było zawężające, ponieważ ustawodawca wskazał, że chodzi tylko 
o zachowania celowe. Obecnie brak jest w treści omawianego przepisu ta-
kiego ograniczenia, co powoduje, że interpretacja tego przepisu może być 
znacznie szersza i jednocześnie niedopuszczalna z punktu widzenia zasady 
określoności znamion przestępstwa w ustawie oraz zasady subsydiarności 
prawa karnego. 

Na gruncie tego przepisu powstaje kolejne pytanie, czy udaremnienie lub 
ograniczenie zaspokojenia wierzycieli należy do znamion czynu, bowiem 
z literalnej wykładni tego przepisu wynika, że jest to raczej skutek czynu.  

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, kiedy dojdzie do niewypłacalno-
ści lub upadłości, a nie będzie jednocześnie skutku w postaci udaremnienia 
lub ograniczenia zaspokojenia wierzycieli. W odniesieniu do niewypłacalno-
ści stan taki może istnieć wtedy, gdy nie uzna się jako wierzycieli, wierzycieli 
publicznoprawnych i wierzytelności związanych z podatkami, cłami oraz in-
nymi należnościami na rzecz podmiotu niebędącego przedsiębiorcą.  

W piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowym reprezentowany jest, wy-
żej przedstawiony, pogląd, że przepisy karne nie zapewniają ochrony praw-
nokarnej, gdy zadłużenie dotyczy należności publicznoprawnych, np. podat-
ków, ceł, składek na rzecz ZUS, bowiem osobę uprawnioną i zobowiązaną 
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nie łączy żaden stosunek obligacyjny, czego konsekwencją jest to, że w ta-
kim stosunku brak jest wierzyciela i dłużnika.  

Przy tej interpretacji konieczne jest również odrzucenie jako podlegają-
cych ochronie karnej wyroków sądów karnych, zobowiązujących do zapła-
cenia odszkodowania, czy też rozstrzygnięć karno-procesowych dotyczą-
cych oddania rzeczy na przechowanie osobie godnej zaufania, ponieważ te 
decyzje nie są związane z obrotem gospodarczym48. 

Nie będą tutaj zaliczane o ustalenia stanu niewypłacalności oraz będące 
podstawą upadłości decyzje organów samorządu w zakresie podatków lo-
kalnych, urzędów skarbowych ustalających wymiar podatku, urzędów cel-
nych ustalające wysokość należności celnych. Nie będą objęte ochroną wa-
runkowe umorzenia postępowania, gdzie orzeczono świadczenie na cel spo-
łeczny, wyroki sądowe zasądzające odszkodowania. W tych przypadkach 
osobę uprawnioną i osobę zobowiązaną nie łączy żaden stosunek obligacyj-
ny, czego konsekwencją jest to, że brak jest wierzyciela i dłużnika”49. 

Taka interpretacja skutkuje tym, że doprowadzenie do niewypłacalności 
lub upadłości i pokrzywdzenie kilku wierzycieli będzie karalne tylko w odnie-
sieniu do wierzytelności nie mających charakteru publiczno-prawnego. 

Należy również zauważyć, iż jest możliwe zaistnienie warunków do ogło-
szenia upadłości dłużnika bez ograniczenia lub uniemożliwienia zaspokoje-
nia wierzyciela, jeżeli przy uwzględnieniu wymienionych zobowiązań będzie 
on upadły, ale po ich odrzuceniu będzie możliwe ustalenie, że nie zachodzą 
przesłanki do stwierdzenia upadłości dłużnika.  

Należy także zaznaczyć, iż w art. 301 § 2 k.k. ustawodawca wymaga do-
prowadzenia do upadłości, a nie ogłoszenia upadłości. Oznaczać to może, iż 
skoro ustawodawca zdecydował się na zmianę brzmienia przepisu, to prze-
słanki ogłoszenia upadłości nie muszą być tożsame z upadłością.  

Jeżeli tak to należy określić znaczenie pojęcia „upadłości”.  
Potoczne rozumienie tego terminu wskazuje, że zrównane jest z poję-

ciem niewypłacalności, niemożności wywiązania się z przyjętych zobowią-
zań przez dłużnika. Co ciekawe, potoczne rozumienie pojęcia „upadły” wią-
zane jest z niemoralnym, nieetycznym życiem, a nie niespłaconymi zobo-
wiązaniami50. 

                                       
48 Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. II KK 38/03 (OSNKW 2004, nr 7–8, poz. 76, 

Prok. i Pr. 2005, dodatek „Orzecznictwo”, nr 2, poz. 8, Wokanda 2004, nr 12, poz. 18) Sąd 
przyjął, iż oddanie przedmiotu na przechowanie osobie godnej zaufania skutkuje powsta-
niem na podstawie art. 835 k.c. stosunku zobowiązaniowego przechowania i osoba godna 
zaufania, która usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, obciąża albo uszkadza zajęte 
przedmioty ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 300 § 2 k.k.  

49 J. S k o r u p k a, Wybrane problemy wykładni przepisu art. 300 § 2 k.k., Prawo Spółek 2001, 
nr 11, s. 50, tak samo J. S k o r u p k a, Karnoprawna ochrona wierzycieli, 2001, s. 331. 

50 M. S z y m c z a k (red.), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN (R–Z), 
Warszawa 1999, s. 563. 
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Trzeba wskazać, że na gruncie różnych przepisów prawa pojęcie upadło-
ści może być różnie rozumiane. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na 
przeprowadzenie szczegółowych analiz, ale wystarczy wskazać, że inne są 
przesłani upadłości wynikające z prawa upadłościowego oraz prawa spół-
dzielczego. 

Podsumowując powyższe rozważania należy dojść do wniosku, iż przepis 
karny, na podstawie którego możliwe jest karanie za skutek w postaci do-
prowadzenia do swej upadłości lub niewypłacalności, bez określenia dodat-
kowych znamion czynu uznać należy za sprzeczny z zasadą lex certa.  

Główny zarzut dotyczy tego, iż brak jest jasno określonych znamion, na 
podstawie których możliwe jest wskazanie jakie czyny podlegają karze, 
a jakie nie. Jedynym znamieniem i to wysoce nieprecyzyjnym jest wskaza-
nie, że nastąpił skutek w postaci doprowadzenia do swej upadłości lub nie-
wypłacalności.  

Zwolennicy tego przepis w jego obecnym brzmieniu mogą podnosić, że 
przecież karalne jest działanie umyślne, z zamiarem bezpośrednim lub 
ewentualnym, ale nie zmienia to treści zarzutu dotyczącego nakazu precy-
zyjnego określenia znamion czynu, do których wina nie należy.  

Przeciwnicy tak sprecyzowanego przepisu mogą podnosić, że umyślność 
czynu nie może zastąpić braków w precyzyjnym oznaczeniu znamion czynu.  

3.3. Zasada lex certa a czyn zabroniony faworyzowania wierzycieli 

Podstawowa wątpliwość w zakresie wykładni znamienia faworyzowania 
wierzycieli z art. 302 § 1 Kodeksu karnego sprowadzała się do ustalenia, na 
podstawie jakich przepisów prawa, reguł przyjętych w obrocie gospodar-
czym winna mieć miejsce kolejność zaspokojenia wierzycieli.  

Trzeba zauważyć, iż obecne rozwiązanie prawne przewidziane w art. 302 
§ 1 Kodeksu karnego obliguje dłużnika, który znajduje się w stanie zagroże-
nia niewypłacalnością lub upadłością, po pierwsze, do niezwłocznego za-
przestania spłacania oraz zabezpieczania wierzycieli, a po drugie, do zgło-
szenia wniosku o upadłość. 

Dłużnik, który nie spłaca żadnego wierzyciela nie działa na szkodę jakie-
gokolwiek wierzyciela. 

Drugim rozwiązaniem, które chroni dłużnika przed odpowiedzialnością kar-
ną z art. 302 § 1 Kodeksu karnego jest, jak się wydaje, równomierne zaspoka-
janie wierzycieli. Reguła ta wywiedziona może być ze znamienia „spłaca lub 
zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych”.  

Spłacanie lub zabezpieczanie przez dłużnika wszystkich wierzycieli rów-
nomiernie – jak się wydaje – nie stanowi realizacji znamienia spłacania lub 
zabezpieczania tylko niektórych z nich.  
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W tym miejscu należy poczynić rozważania, czy reguła ta byłaby zgodna 
z przepisami Konstytucji, które wprost spraw dotyczących upadłości nie re-
gulują. 

Zasada konstytucyjna równości wobec prawa wyrażona została w art. 32 
ust. 1 Konstytucji, który stanowi, iż „wszyscy są wobec prawa równi. Wszy-
scy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Zasada ta 
jest rozumiana w ten sposób, że podmioty znajdujące się w podobnej sytua-
cji powinny być traktowane w sposób podobny, a podmioty znajdujące się 
w sytuacji odmiennej, w sposób odmienny51.  

W doktrynie reprezentowane jest stanowisko, iż uzasadnione jest zróżni-
cowanie pozycji pokrzywdzonych i danie pierwszeństwa należnościom pra-
cowniczym, z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony słabszej stronie 
relacji pracownik–pracodawca, ale skrytykowana została koncepcja uprzywi-
lejowania należności Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego w zakresie 
należności publicznoprawnych52. 

Odnosząc się do tych poglądów należałoby przyjąć, że zasada równości 
obowiązuje w obrębie grupy wierzycieli, którzy posiadają cechę wspólną 
uczestniczenia w obrocie gospodarczym.  

Jeżeli uznać, że w ramach tego obrotu nie występują te podmioty, którym 
są przynależne podatki, opłaty, to grupa wydaje się być jednolita. 

Wydaje się, że część orzecznictwa sądowego również stoi na stanowisku 
równomiernego zaspokajania wierzycieli, czego przykładem może być wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. II KK 216/15, w którym 
Sąd Najwyższy stwierdził, że „o społecznej szkodliwości zachowania godzą-
cego w zasadę, w myśl której ogół wierzycieli winien równomiernie zaspoko-
ić się z majątku dłużnika nie decyduje wyłącznie liczba owych pokrzywdzo-
nych wierzycieli, ale i np. wartość wierzytelności, które wskutek opisanych 
poczynań nieuczciwego dłużnika nie zostały zaspokojone”53. 

Należy też podnieść, iż wymienione orzeczenie Sądu nie wskazuje, czy 
równomierność zaspokajania wierzycieli oznacza równomierność kwotową, 
czy też równomierność procentową.  

Przy obu regułach dłużnik będzie zaspokajał lub zabezpieczał wszystkich 
wierzycieli54.  

                                       
51 M. S a f j a n, L. B o s e k (red.), Konstytucja RP, Tom I, Wydawnictwo C. H. Becka, Warsza-

wa 2016, s. 831 i następne. 
52 B. R a k o c z y, Podstawy upadłości w Konstytucji RP, Gazeta Sądowa 2005, nr 5, s. V. 
53 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. II KK 216/15, OSNKW 2016, 

nr 2, poz. 13, KZS 2016, nr 2, poz. 17, OSP 2016, nr 4, poz. 32. 
54 W wyroku z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. II KK 216/15…, Sąd Najwyższy nie zwrócił 

uwagi na to, że art. 302 § 1 Kodeksu karnego zawiera znamię „działa na szkodę”. Prokurator 
w apelacji wniesionej w całości na korzyść oskarżonego, od wyroku Sądu I instancji, wska-
zał, w ramach zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, że z opinii biegłego z zakresu ra-
chunkowości wynika jednoznacznie, iż wierzyciele byli zaspokajani w miarę możliwości 
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Tak, jak wyżej wskazano, dłużnik nie będzie ponosił odpowiedzialności, 
jeżeli nie będzie spłacał lub zabezpieczał żadnego wierzyciela.  

Oznacza to, że w gorszej sytuacji znajdzie się ten dłużnik, który będzie 
czynił starania i spłacał część wierzycieli, a w miarę otrzymywania środków 
spłacał pozostałych, przy czym dokona wyboru pierwszeństwa do wierzycie-
li, przykładowo strategicznych, niż ten dłużnik, który będzie nadal zaciągał 
zobowiązania, ale żadnych w nich nie spłacał.  

Problem ten został zauważony w doktrynie przez R. Adamusa, który wy-
szedł z założenia, że dłużnik winien zaspokajać wierzycieli w sposób rów-
nomierny, ale należy jednak – na zasadzie wyjątku – dopuścić regulowanie 
tych zobowiązań, których brak wykonania mógłby wyrządzić szczególnie 
daleko idącą szkodę w majątku dłużnika55.  

Wydaje się, iż nie jest konieczne odwoływanie się do wyjątku, ale właści-
we dokonanie interpretacji znamienia „zagrożenia niewypłacalnością”, które 
uwzględniać będzie to, że chwilowe trudności związane ze zbyciem majątku 
nie oznaczają owego zagrożenia. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wyjątek nie jest przewidziany w przepi-
sie dotyczącym karania faworyzowania wierzycieli. 

W porównaniu do artykułu 8 § 1 ustawy o ochronie obrotu gospodar-
czego ustawodawca zrezygnował z klauzuli normatywnej „wbrew przepi-
som ustawy”, odnoszonej do spłacenia lub zabezpieczenia niektórych wie-
rzycieli56. 

Należy zaznaczyć, że choć znamię „wbrew przepisom ustawy”, jeżeli 
odesłanie jest wielopoziomowe i prowadzi w rzeczywistości do ustalenia 
znamion przestępstwa w aktach rangi podustawowej, to jednak tam, gdzie 
ta granica nie jest przekroczona wyznacza granice dozwolonego postępo-
wania. 

W doktrynie brak było zgodności o przepisy jakiej ustawy chodzi, czy do-
tyczy to przepisów Kodeksu postępowania cywilnego tj. artykułu 1023 k.p.c., 
1025 k.p.c., w zakresie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, czy też 

                                                                                              
w równym stopniu, a D.S. wręcz została uprzywilejowana względem pozostałych wierzycieli. 
Z uzasadnienia wyroku wynika, że oskarżony został uniewinniony przez Sąd Okręgowy, ale 
nie wiadomo na jakiej podstawie, w szczególności czy poprzez przyjęcie zarzutu obrazy 
prawa materialnego, czy też zarzutu obrazy prawa procesowego. Z uwagi na ogólność za-
rzutu obrazy prawa materialnego nie wiadomo na czym ona polegała. Prokurator Okręgowy 
wniósł o oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej. Nie została przedstawiona argu-
mentacja do tego stanowiska i dlatego nie jest możliwe odniesienie się do niej. W orzecze-
niu tym SN skupił się na wykładni znamienia „pozostałych” – jak się wydaje – w oderwaniu 
od znamienia „działa na szkodę pozostałych”. 

55 R. A d a m u s, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r., sygn. I CSK 
690/12, M. Pr. Bank. 2015, nr 5, poz. 38–46. 

56 K. B u c h a ł a, P. K a r d a s, J. M a j e w s k i, W. W r ó b e l, Komentarz do ustawy o ochronie 
Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 1995, s. 177. 
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o przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, tj. artykułu 342 w zakresie 
podziału masy upadłości, czy też przepisy prawa o postępowaniu układo-
wym tj. art. 7657.  

Z uwagi na to, że ustawodawca zrezygnował ze wskazania, iż faworyzo-
wanie wierzycieli ma następować sprzecznie z przepisami prawa, konieczne 
jest doprecyzowanie omawianego przepisu w kierunku wykazania, w ramach 
wykładni, jakie zachowania dłużnika będą podlegały karze. 

Z uwagi na to, że w prawie karnym brak jest wskazania takowych reguł 
należy wykazać, czy odwołanie się do wyżej wymienionych przepisów po-
zwoli doprecyzować znamiona omawianego przepisu karnego. 

Należy dokonać analizy wskazanych wyżej przepisów celem ustalenia, 
czy możliwe jest ich zastosowanie, a tym samym przyjęcie poprzez ich naru-
szenie, że nastąpiło faworyzowania wierzycieli.  

Należy – w pierwszej kolejności – wskazać w jakich rozdziałach aktów 
prawnych wymienione przepisy się znajdowały, co da wskazówkę przy 
ustalaniu rodzaju oraz etapu postępowania, do których mają one zastoso-
wanie.  

Przepis artykułu 1023 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 1025 
tegoż Kodeksu umieszczone są w Dziale VII zatytułowanym „Podział sumy 
uzyskanej z egzekucji”, Rozdziale 1, zawierającym przepisy ogólne.  

Przepis art. 1023 k.p.c. zawiera uregulowanie dotyczące sporządzenia 
przez organ egzekucyjny podziału między wierzycieli sumy uzyskanej z eg-
zekucji nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytel-
ności i innych praw majątkowych58.  

Natomiast art. 1025 k.p.c. wskazuje na kolejność zaspokajania wierzytel-
ności, stawiając na pierwszym miejscu koszty egzekucyjne.  

Z treści obu przepisów jednoznacznie wynika, że chodzi o etap egzekucji. 
Ponadto w art. 1025 k.p.c. – na pierwszym miejscu – umieszczone zostały 
koszty egzekucyjne, na kolejnym należności alimentacyjne, dalej należności 
za pracę, renty z tytułu odszkodowań za choroby, niezdolności do pracy, 
kalectwa lub śmierci.  

Należy też zauważyć, iż w art. 1025 § 3 k.p.c. wprowadzona została za-
sada proporcjonalności, przy czym nie dotyczy ona wszystkich wierzytelno-

                                       
57 Problem ten omawia M. B i e n i a k, Odpowiedzialność karna menadżerów, Komentarz, Wy-

dawnictwo C. H. Becka, Warszawa 2015, s. 176, gdzie wskazuje, że przepisy te nie mają 
zastosowania, a sam opowiada się za zaspokajaniem wierzycieli według zasad uczciwego 
obrotu, nie precyzując o jakie zasady chodzi.  

58 A. L i s z e w s k a, W. R o b a c z y ń s k i, O karaniu nieuczciwych dłużników, Kontrola Pań-
stwowa 1999, nr 3, s. 78, słusznie zwracają uwagę na to, że przepis nie jest skierowany do 
dłużnika, a do komornika sądowego. 
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ści, ale tylko zaspokajania w równym stopniu z należnością odsetek i kosz-
tów postępowania59. 

Stąd też wyrażony w doktrynie pogląd o proporcjonalności zaspokajania 
wierzycieli, w oparciu o reguły wywodzone z Kodeksu postępowania cywil-
nego, jako chroniący przed odpowiedzialnością karną, nie znajduje szero-
kiego zastosowania60. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w orzecznictwie sądowym wyrażony 
został pogląd o tym, iż naruszenie zasady proporcjonalności z art. 1026 
k.p.c., albo przepisów określających kolejność zaspokajania wierzycieli, 
prowadzi do przyjęcia, że nastąpiło faworyzowanie wierzycieli61. 

Godzi się zauważyć, że po pierwsze, zasada proporcjonalności z art. 
1026 k.p.c. nie odnosi się do należności z kategorii czwartej i piątej, a te 
mogą powstać w związku z obrotem gospodarczym, a po drugie, tylko na-
leżności wierzycieli oraz inne należności z kategorii dziewiątej oraz dziesią-
tej mogłyby być objęte zasadą proporcjonalności. 

Analiza treści art. 1025 k.p.c. prowadzi do wniosku, że znaczna część na-
leżności nie powstaje w trakcie wykonywania działalności gospodarczej po-
między podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym. Treść prze-
pisu wskazuje, że dotyczy on kolejności zaspokojenia wszystkich należno-
ści, czego przykładem są choćby należności alimentacyjne.  

Również analiza treści art. 342 prawa upadłościowego, zawartego 
w Dziale II dotyczącym kolejności zaspokajania wierzycieli, Rozdziale 
1, dotyczącym przepisów ogólnych, nie prowadzi do zadowalających rezul-
tatów.  

Przepis ten, dotyczący kategorii należności podlegających zaspokojeniu 
z funduszy masy upadłości, na pierwszym miejscu wymienia należności ze 

                                       
59 Zwrócił na to też uwagę H. P r a c k i, Obrót gospodarczy pod ochroną gospodarczy pod 

ochroną. Zagadnienia prawnokarne, Infor, Warszawa 1995, s. 60, gdzie wskazał, iż, na pod-
stawie art. 1025 k.p.c., w obrębie ostatniej kategorii wierzytelności obowiązuje zasada pro-
porcjonalności. 

60 Pogląd o proporcjonalności zaspokajania wierzycieli jako zachowaniu, które nie wyczerpuje 
znamion przestępstwa wyraził T. O c z k o w s k i, (w:) W. K o n a r s k a - W r z o s e k (red.), 
Kodeks karny Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1283. 

61 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. I ACa 38/15, LEX 
nr 1782037. Analiza tego wyroku wskazuje na to, że Sąd cywilny zajmował się ustaleniem 
czy nastąpiło pokrzywdzenie wierzycieli na podstawie art. 527 § 1 i 2 k.c., w kontekście bez-
skuteczności tej czynności. Sąd doszedł do przekonania, że pokrzywdzenie wierzycieli na 
podstawie art. 302 § 1 k.k. ma szersze znaczenie niż na podstawie art. 527 § 2 k.c., bowiem 
na gruncie prawa karnego wystarczy zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością. Ponadto 
Sąd przyjął, iż pokrzywdzenie wierzyciela następuje poprzez odwlekanie zaspokojenia jego 
należności i wskazał, że tak samo należy dokonać wykładni pokrzywdzenia wierzyciela na 
gruncie art. 302 § 1 Kodeksu karnego, a skoro nastąpiło skazanie w sprawie karnej za prze-
stępstwo z art. 302 § 1 Kodeksu karnego, to miało miejsce również działanie z pokrzywdze-
niem wierzycieli na podstawie art. 527 § 1 k.c. 
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stosunku pracy. Dalej wskazane są podatki, inne daniny publiczne oraz po-
zostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Trzecią ka-
tegorię stanowią odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach, 
w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i admi-
nistracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów. Kate-
gorię czwartą stanowią należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu 
pożyczki lub innej należności prawnej o podobnych skutkach, w szczególno-
ści dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz 
upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłosze-
niem upadłości, wraz z odsetkami. 

W istocie, żaden z omawianych przepisów nie mógł być zastosowany 
z uwagi na to, że dotyczyły kolejności zaspokajania wierzytelności, które nie 
mogą być uznane na gruncie prawa karnego. Nadto każdy z tych przepisów 
dotyczył innej sytuacji, mającej miejsce później, niż zachowania penalizowa-
ne na gruncie prawa karnego.  

W odniesieniu do tej regulacji prawnej należy ponownie przywołać wyżej 
poczynione dywagacje dotyczące określoności znamion przestępstwa 
i dojść do konstatacji, iż przyjęte rozwiązanie nie jest możliwe do zaakcep-
towania z punktu widzenia poprawności tworzenia przepisów prawa karnego 
materialnego.  

Wydaje się również, że wypełnienie luki związanej z brakiem określenia 
kolejności zaspokajania wierzycieli poprzez wnioskowanie – na niekorzyść 
sprawcy – na podstawie przepisów podobnych może być uznane jako nie-
dopuszczalna analogia legis.  

Należy podkreślić, iż przepis artykułu 302 § 1 Kodeksu karnego sam nie 
określa reguł kolejności zaspokajania wierzycieli, ani nie odsyła do innego 
aktu prawnego w tym zakresie, który mógłby mieć zastosowanie. 

Nie można również przy poszukiwaniu reguł rządzących zaspokajaniem 
wierzycieli, tak jak wyżej wykazano, odwoływać się do zasad kolejności za-
spokajania wierzycieli z innych przepisów. 

Przepis ten stoi w sprzeczności z możliwością wskazania przez dłużnika, 
którzy wierzyciele mają być zaspokojeni ze środków dostarczonych przez 
dłużnika w toku prowadzonej egzekucji. 

Wszystkie te uwagi nie prowadzą do wniosku, wedle jakich reguł wi-
nien dłużnik zaspokajać wierzycieli, aby uchylić się od odpowiedzialności 
karnej. 

Nie jest również odpowiedzią na to pytanie wskazanie, iż zaspokojenie 
wierzycieli winno odbywać się poprzez płatności od najstarszych wymagal-
nych zobowiązań, bowiem reguła ta nie wynika wprost z omawianego 
przepisu.  

Zresztą w doktrynie wyrażony został przez T. Oczkowskiego, który poparł 
tym samym wcześniej wyrażony pogląd przez R. Zawłockiego, iż „prefero-
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wanie niektórych wierzycieli tylko w zakresie terminu spłaty nie wyczerpuje 
znamion czynu z art. 301 § 1 k.k.”62. 

Również Agnieszka Liszewska i Wojciech Robaczyński nie opowiadają 
się za zasadą równomiernego zaspokajania wierzycieli, podkreślając, że ob-
owiązek taki, kierowany do dłużnika na podstawie prawa karnego, nie wyni-
ka z prawa cywilnego. Wskazują jednocześnie, że zapobiegliwy wierzyciel 
może zabezpieczyć wierzytelność. W konsekwencji spełnienie świadczenia 
zgodnie z prawem cywilnym nie może – przy przyjęciu subsydiarnego cha-
rakteru norm prawa karnego – być uznane za bezprawne kryminalnie63. 

Nie jest również rozwiązaniem – ze wskazanych wyżej powodów naru-
szenia zasady równości, wyrażonej w Konstytucji – równomierne zaspokaja-
nie wszystkich wierzycieli, ponieważ nie znajdują się oni w jednakowej sytu-
acji, czego przykładem jest usankcjonowanie uprzywilejowania pracowników 
jako wierzycieli.  

Przeprowadzona analiza przepisów prawa, bądź reguł obowiązujących 
w obrocie gospodarczym, a dotyczących kolejności zaspokajania wierzycieli 
nie daje odpowiedzi na pytanie, jakie przepisy oraz reguły winny być stoso-
wane, a jakie nie, aby dłużnik był pewny, że nie zostanie pociągnięty do od-
powiedzialności karnej.  

Ze wskazanych wyżej powodów nie znajdują zastosowania reguły doty-
czące kolejności zaspokajania wierzycieli, które zostały wskazane w innych 
gałęziach prawa.  

Wydawać się może, iż zastosowanie znaleźć winna reguła, że dłużnik, 
aby uniknąć odpowiedzialności nie będzie zaspokajał żadnego wierzyciela, 
ale czy na gruncie prawa karnego możliwe jest zmuszanie dłużnika do tak 
nieracjonalnego i w gruncie rzeczy pogłębiającego jego stan niewypłacalno-
ści zachowania.  

Nie jest również rozwiązaniem przyjęcie zasady równomiernego zaspoka-
jania wierzycieli, bowiem – jak wynika ze słusznych poglądów doktryny – 
zasada ta nie wynika z żadnych przepisów prawa, a ponadto jest możliwa do 
obejścia przez wierzyciela, który uzyska zabezpieczenie swojej należności. 

                                       
62 Pogląd taki wyraził T. O c z k o w s k i, (w:) W. K o n a r s k a - W r z o s e k (red.), Kodeks karny 

Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1283, a ponadto R. Z a w -
ł o c k i, (w:) R. Z a w ł o c k i (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, System 
Prawa karnego, Tom 9, Wydawnictwo C. H. Becka, Warszawa 2001., s. 657, który wskazał, 
że „wydaje się, iż nie popełnia przestępstwa z art. 302 § 1 k.k. dłużnik, który mając środki na 
spłacenie wszystkich wierzycieli, spłaca jednych wcześniej, innych zaś później”. R. Z a w -
ł o c k i powołał się tutaj na stanowisko A. R a t a j c z a k a, Ochrona obrotu gospodarczego. 
Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994, 
s. 79. Analiza całości obu tez, w których jest mowa o posiadaniu środków na spłatę wierzy-
cieli zdaje się wskazywać na to, że dłużnik nie znajduje się w stanie zagrożenia niewypła-
calnością i brak realizacji tego znamienia przesądza o tym, iż nie podlega odpowiedzialności 
karnej. 

63 A. L i s z e w s k a, W. R o b a c z y ń s k i, O karaniu nieuczciwych…, s. 76. 
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Wówczas powstaje pytanie, czy dłużnik ma wykonać orzeczenie dotyczące 
spłaty zobowiązania, czy też kierować się zasadą równomiernego zaspoka-
jania wierzycieli.  

Żadne z wyżej wskazanych zachowań nie zapewni dłużnikowi bezkarno-
ści, co oznacza, że na podstawie omawianego przepisu prawa nie można – 
w sposób nie budzący wątpliwości – wskazać jakie zachowania są karalne, 
a jakie nie.  

Stan ten jest niekorzystny dla dłużnika, który na podstawie wykładni 
znamion czynu zabronionego nie może określić, jakie jego zachowanie po-
wodowałoby jego odpowiedzialność karną, a jakie nie.  

Wskazanie zalecanego i nie podlegającego karze zachowania nie jest 
możliwe na podstawie analizy orzecznictwa sądowego, które w tym zakresie 
jest sprzeczne lub nie zawiera odpowiedzi na podnoszone problemy. 

Ten brak precyzji przepisu wydaje się wskazywać na naruszenie zasady 
lex certa.  

4. Skutki zastosowania zasady lex certa 

Już pobieżna analiza wybranych znamion czynów dotyczących ochrony 
wierzycieli wskazuje, że nie jest precyzyjnie określone podstawowe pojęcie 
dłużnika jako podmiotu realizującego znamiona czynu zabronionego, po-
dobnie jak nie jest określone pojęcie wierzyciela jako pokrzywdzonego za-
chowaniem dłużnika.  

Nie są jasno określone inne znamiona, przykładowo „doprowadzenie do 
swej upadłości lub niewypłacalności” jako forma sprawcza zachowania.  

Ponadto nie są jasno określone przesłanki, na podstawie których nastę-
puje faworyzowanie wierzycieli, wskazane w art. 302 § 1 Kodeksu karnego. 

Braki te skutkują niemożnością określenia, jakie podmioty mogą być po-
ciągnięte do odpowiedzialności oraz jakie zachowania mogą być uznane za 
podlegające lub niepodlegające odpowiedzialności karnej.  

Niepewność ta jest szczególnie niebezpieczna dla dłużników, których 
prowadzona działalność gospodarcza kończy się niepowodzeniem i długami.  

Stąd krytycznie należy ocenić treść znamion niektórych czynów dotyczą-
cych ochrony wierzycieli i uznać, że są one niezgodne z zasadą lex certa.  
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Lex certa principle in the interpretation  
of criteria of acts detrimental to creditors 

Abstract 

This study offers a relatively broad presentation of issues such as the lex 
certa principle from the perspective of case law of the Constitutional Tribunal 
and Supreme Court, with reference to numerous relevant judgments of the 
said two bodies. Apart from this, the lex certa law principle was introduced in 
the EU Law as well as in the International Law. The practical use of the lex 
certa principle was shown on the basis of some criteria of the committed 
acts detrimental to creditors, in order to define the limits of interpretation of 
these criteria. 
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Bolesław Kurzępa 

Instytucja administracyjnej kary pieniężnej 
w Kodeksie postępowania administracyjnego 
oraz jej zastosowanie do ustawy o transporcie 

drogowym 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu są obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. nowe prze-
pisy zawarte w rozdziale IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, 
a dotyczące zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Omówio-
no je w kontekście norm odnoszących się do deliktów administracyjnych, 
które zawiera ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
W szczególności chodzi o możliwość zastosowania w takich przypadkach 
przepisów ogólnych znajdujących się we wspominanym rozdziale IVa k.p.a.  

Słowa kluczowe 

Administracyjna kara pieniężna, Kodeks postępowania administracyjne-
go, transport drogowy, odpowiedzialność w transporcie drogowym, Inspek-
cja Transportu Drogowego. 

1. Uwagi ogólne 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) zawarte są przepisy stanowiące za-
sady podejmowania i wykonywania, zarówno zarobkowego jak i niezarob-
kowego, krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Ponadto 
określono w niej podstawy prawne działania Inspekcji Transportu Drogowe-
go, zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne 
czynności związane z tym przewozem, osób zarządzających transportem, 
kierowców oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewo-
zem drogowym, zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udziela-
na pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności 
ruchowej, jak też zasady ochrony praw pasażerów.  
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Regulacje dotyczące odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie 
obowiązków lub warunków przewozu drogowego znajdują się we wspo-
mnianej ustawie przede wszystkim w rozdziale 11 pt. „Kary pieniężne” (art. 
92a–92c, art. 93, art. 94, art. 94a, art. 95, art. 95a–95e) oraz załączniku nr 3 
do tej ustawy. Zamieszczone tam przepisy określają zarówno ogólne zasady 
odpowiedzialności, jak i katalog naruszeń obowiązków, za które odpowiada-
ją podmioty zobowiązane. Trzeba pamiętać, że w dniu 1 czerwca 2017 r. 
weszły w życie nowe regulacje dotyczące kar pieniężnych, a umieszczone 
w rozdziale IVa Kodeksu postępowania administracyjnego1. Ich celem – 
przynajmniej w zamierzeniu ustawodawcy – było uporządkowanie, a nawet 
wprowadzenie uniwersalnych zasad nakładania i wymierzania administra-
cyjnych kar pieniężnych. Brak tych przepisów rzucał się w oczy przy porów-
naniu zasad regulujących odpowiedzialność karną, karną skarbową czy 
w sprawach o wykroczenia, z bardzo fragmentarycznymi unormowaniami 
odnoszącymi się do administracyjnych kar pieniężnych2. Brak jednolitych 
zasad nakładania tego rodzaju kar niewątpliwie stanowi jedno z najważniej-
szych zagrożeń z punktu widzenia interesów obywateli3. Przepisy działu IVa 
k.p.a. mają jednak ograniczone zastosowanie do kar pieniężnych nakłada-
nych za czyny z ustawy o transporcie drogowym, gdyż normy tam zawarte 
stosuje się tylko uzupełniająco (subsydiarnie), czyli w takim zakresie, w ja-
kim przepisy tej ustawy (tzn. o transporcie drogowym) nie zawierają odręb-
nych regulacji dotyczących następujących kwestii: 

 przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, 

 odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia 
pouczenia, 

 terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej, 

 terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej, 

 odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej, 

 udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (art. 189a 
ust. 2 k.p.a.). 
Stosuje się tutaj bowiem zasadę, iż przepis szczególny ma pierwszeń-

stwo przed przepisem ogólnym (lex specialis derogat legi generali), przy 
czym przepisy rozdziału IVa k.p.a. mają charakter przepisów ogólnych, zaś 
te z rozdziału XI ustawy o transporcie drogowym – przepisów szczególnych. 
Oznacza to w praktyce, że przepisy art. 189a–189k k.p.a. tylko w ograniczo-

                                       
1 Rozdział ten został dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 935). 

2 W. S a w c z y n, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. H a u s e r, 
M. W i e r z b o w s k i (red.), Warszawa 2017, s. 411–412. 

3 K. C z i c h y, O niestosowanie gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, Pro-
kuratura i Prawo 2017, nr 12, s. 96.  
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nym zakresie będą spełniać funkcję ujednolicania zasad nakładania lub wy-
mierzania administracyjnej kary pieniężnej, bądź też udzielania ulg w jej wy-
konaniu4. Ponadto działanie przepisów art. 189a–189k k.p.a. nie dotyczy 
tych spraw, w których postępowania zostały wszczęte i nie zostały zakoń-
czone przed dniem 1 czerwca 2017 r.5. Jak trafnie zauważył W. Radecki 
„wystarczy, że w ustawie szczególnej ustawodawca zamieścił lakoniczną 
wzmiankę, że przy nakładaniu kar bierze się pod uwagę szkodliwość czynu, 
aby wyłączyć stosowanie sensownie pomyślanego art. 189 d k.p.a.”6.  

 Warto zwrócić uwagę na zawartą w przepisach działu IVa k.p.a. definicję 
pojęcia „administracyjnej kary pieniężnej”, które to pojęcie ma rzecz jasna 
zastosowanie do wszystkich ustaw, w których ten rodzaj sankcji został prze-
widziany. W myśl art. 189b k.p.a. administracyjną karą pieniężną jest okre-
ślona w ustawie sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana przez organ 
administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa 
polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążą-
cego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości prawnej. Ten rodzaj kary można nałożyć wyłącznie 
za naruszenie przepisów prawa administracyjnego, a nie np. prawa pracy, 
prawa cywilnego czy prawa karnego7. Poza zasięgiem przytoczonej definicji 
administracyjnej kary pieniężnej pozostają sankcje niepieniężne (np. o cof-
nięciu licencji lub zezwolenia). Jest to jednak o tyle zrozumiale, że dział IVa 
K.p.a. nosi tytuł „Administracyjne kary pieniężne”8. Ponieważ administracyj-
na kara pieniężna jest sankcją, to odróżnia ja to od np. opłat administracyj-
nych, których ponoszenie związane jest z korzystaniem z uprawnień, z któ-
rymi przepisy prawa wiążą obowiązek ponoszenia kosztów ich realizacji. 
Wprawdzie przepis art. 189b k.p.a. stanowi, że administracyjna kara pie-
niężna jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej, to jednak w art. 
59g ust. 1 Prawa budowlanego przewidziano, iż za naruszenie określonych 
przepisów budowlanych karę pieniężną wymierza organ nadzoru budowla-
nego w formie postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie9.  

                                       
4 P. M. P r z y b y s z, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. 

Lex/el., dostęp w dniu 1 lutego 2018 r., art. 189 (a), teza 1. 
5 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 październi-

ka 2017 r., sygn. III SA/Wr 528/17, Lex nr 2414527. 
6 W. R a d e c k i, Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne 

w prawie polskim, czeskim i słowackim, Prokuratura i Prawo 2017, nr 10, s. 39.  
7 P. M. P r z y b y s z, Tamże, Art. 189 (b), teza 1. 
8 T. Bą k ow s k i, Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu 
według projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, Gdańskie Studia 
Prawnicze 2017, t. XXXVII, s. 384–385.  

9 B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2017, Legalis/el. Dostęp w dniu 11 maja 2018 r. 
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2. Stosowanie ustawy względniejszej dla strony  

Przepis art. 189c k.p.a. wprowadza zasadę, że jeżeli w czasie wydawania 
decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna 
niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona ka-
ra, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązują-
cą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony. Pojęcie „czas wyda-
wania decyzji” należy rozumieć jako sporządzenie decyzji i podpisanie jej 
przez osobę upoważnioną, a więc data wydania decyzji będzie tożsama ze 
złożeniem pod nią podpisu. Z tą chwilą decyzja nabiera charakteru oświad-
czenia woli i wywołuje skutki prawne10. Instytucja ta jest zbliżona do rozwią-
zania funkcjonującego na gruncie prawa karnego w formie prawa intertem-
poralnego.  

Z treści art. 189c k.p.a. wynika, że podstawą nałożenia kary pieniężnej 
jest przepis obowiązujący w dacie wydania decyzji, a nie w chwili jego naru-
szenia. Może zdarzyć się, że pomiędzy tymi datami zmieniony zostanie na-
ruszony przepis, a nawet cała ustawa. Wówczas organ powinien zastoso-
wać – co do zasady – nowe przepisy, chyba, że poprzednio obowiązujące 
były względniejsze dla strony. Jeżeli okaże się, że według nowych przepi-
sów za dany czyn nie grozi już administracyjna kara pieniężna, to nie może 
ona być nałożona na sprawcę. Identyczna sytuacja zachodzi, gdy według 
nowych przepisów czyn podlega ukaraniu, zaś uprzednio obowiązujące re-
gulacje nie przewidywały za jego popełnienie administracyjnej kary pienięż-
nej. Zbadanie zmian legislacyjnych, jakie nastąpiły od momentu naruszenia 
przepisów do dnia wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej jest o tyle 
istotne i niezbędne, że w warunkach naszego kraju regulacje prawne zmie-
niają się bardzo często. Może więc okazać się, że miało to miejsce – w od-
niesieniu do konkretnych przepisów – nie tylko jeden raz, ale kilkakrotnie. 
Ustawa surowsza dla sprawcy naruszenia prawa nie działa wstecz, zaś 
ustawa względniejsza dla niego – działa wstecz11.  

Do obowiązku organu nakładającego karę będzie należało (z urzędu) 
ustalenie, która z ustaw jest w konkretnym przypadku względniejsza dla uka-
ranego podmiotu. Musi on wziąć po uwagę nie tylko porównanie wysokości 
kary, ale również inne czynniki mające wpływ na jej wysokość12. Sąd Naj-
wyższy uznał w jednej ze swoich uchwał za ustawę względniejszą dla 
sprawcy „tą ustawę, której wybór opiera się na ocenie całokształtu konse-
kwencji wynikających dla niego z zastosowania obydwu wchodzących w grę 
ustaw, przy czym ocena ta musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczno-

                                       
10 E. F r a n k i e w i c z, Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej, Państwo i Prawo 2002, 

nr 2, s. 79–80.  
11 P. M. P r z y b y s z. Tamże, Art. 189 (c), teza 1. 
12 P. M. P r z y b y s z, Tamże. 
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ści konkretnej sprawy”13. Nie można natomiast nałożyć kary pieniężnej przy 
częściowym wykorzystaniu przepisów ustawy obowiązującej poprzednio 
i częściowym nowej. W rozdziale 11 ustawy o transporcie drogowym nie ma 
regulacji analogicznej do omawianej, zatem przepis art. 189c k.p.a. powinien 
być stosowany w postępowaniu o wymierzanie administracyjnych kar pie-
niężnych określonych w tym rozdziale.  

3. Przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej 

W rozdziale 11 ustawy o transporcie drogowym w chwili obecnej brak jest 
przepisu zawierającego dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej. 
Co prawda art. 92a ust. 1 przewiduje gradację administracyjnych kar pie-
niężnych od 50 złotych do 10 000 złotych, ale chodzi w tym wypadku nie 
o możliwość ich miarkowania w każdej konkretnej sprawie, lecz rozpiętość 
stawek za delikty administracyjne wymienione w ustawie o transporcie dro-
gowym. Regulacje odnoszące się do tej problematyki znalazły się natomiast 
w art. 189d k.p.a. Jest to zamknięty katalog okoliczności, które organ admi-
nistracji publicznej powinien brać pod uwagę przy określaniu wysokości ad-
ministracyjnej kary pieniężnej. Są to następujące przesłanki: 

 waga i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeba ochrony 
życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony 
ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony 
oraz czas trwania tego naruszenia, 

 częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania 
zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo narusze-
nie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara, 

 uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestęp-
stwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;, 

 stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna 
kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa, 

 działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków 
naruszenia prawa, 

 wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła, 

 w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą admini-
stracyjna kara pieniężna jest nakładana.  

                                       
13 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1996 r., sygn. I KZP 2/96, OSNKW 1996, 

nr 3–4, poz. 16.  
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Przytoczony katalog może mieć zastosowanie wyłącznie do kar pienięż-
nych, które wymierzane są w ramach uznania administracyjnego i konstruk-
cja przepisu sankcjonującego przewiduje taką możliwość14. 

Natomiast w przypadku naruszenia przepisów ustawy o transporcie dro-
gowym organ administracji publicznej nie ma możliwości miarkowania kary 
pieniężnej, gdyż są one określone w sposób sztywny. Może jedynie wyłą-
czyć odpowiedzialność przewoźnika, ale w oparciu o wymogi zawarte w art. 
92b i 92c tej ustawy.  

4. Warunki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej 

W art. 189f k.p.a. wymienione zostały przesłanki umożliwiające organowi 
administracji publicznej na odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej. Instytucja odstąpienia od nałożenia tego rodzaju kary daje moż-
liwość rezygnacji z zastosowania tej sankcji z uwagi na niecelowość takiego 
działania lub bagatelność (znikomość) naruszenia prawa, które stanowiłoby 
jego podstawę15. Bez wątpienia jest to przykład oportunizmu procesowego.  

Przepis art. 189f § 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej od-
stępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pou-
czeniu, jeżeli: 

 waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania 
prawa lub 

 za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzed-
nio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony or-
gan administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za 
wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, 
dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. 
Przesłanki wymienione w pkt 1 muszą być spełnione łącznie. Dokonując 

oceny znikomości wagi naruszenia prawa, organ musi wziąć pod uwagę ro-
dzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej bądź grożącej 
szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez 
stronę obowiązków, zakazów, nakazów, jak też motywację sprawcy, rodzaj 
naruszonych reguł ostrożności oraz stopień ich naruszenia16. Z kolei prze-

                                       
14 R. S t a n k i e w i c z, Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego po nowelizacji, Radca Prawny 2017, nr 2, s. 20.  
15 M. R o g a c k a - R z e w n i c k a, Oportunizm ścigania przestępstw – wybrane aspekty teore-

tyczne, Prokuratura i Prawo 2004, nr 11–12, s. 50–51.  
16 Ł. S a d k o w s k i, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, Lex/el. 2017. Dostęp 

w dniu 6 lutego 2018 r.  
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słanka określona w pkt. 2 może mieć miejsce w dwóch sytuacjach: jeżeli za 
to samo zachowanie została już nałożona prawomocnie kara pieniężna albo 
strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub przestępstwo, bądź 
też wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe i kara ta spełnia cele, 
dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. Oceny 
dokonuje organ administracji publicznej, a czyni to w formie decyzji admini-
stracyjnej.  

Ponadto w art. 189f § 2 k.p.a. znalazły się jeszcze inne przesłanki odstą-
pienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, różne od tych już 
wskazanych wyżej. W takim przypadku, jeżeli pozwoli to na spełnienie ce-
lów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ 
administracji publicznej, w drodze postanowienia, może wyznaczyć stronie 
termin do przedstawienia dowodów potwierdzających: 

 usunięcie naruszenia prawa lub 

 powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu pra-
wa, określając termin i sposób powiadomienia. 
Jeżeli strona przedstawi dowody, potwierdzające wykonanie postanowie-

nia, wówczas organ odstępuje od nałożenia kary i poprzestaje na pouczeniu. 
Powinno znaleźć się w nim stwierdzenie, że konkretne zachowanie stanowi-
ło naruszenie oraz podstawę do nałożenia administracyjnej kary pienięż-
nej, a ponowne takie postępowanie (zachowanie) może skutkować jej wy-
mierzeniem.  

W kontekście zasad wymierzania administracyjnej kary pieniężnej zawar-
tych w rozdziale 11 ustawy o transporcie drogowym należy przyjąć, że jedy-
nie przesłanka z art. 92c ust. 1 pkt 2 (za stwierdzone naruszenie została już 
nałożona kara przez inny uprawniony organ) ma swój odpowiednik w przy-
padkach wyszczególnionych w art. 189f k.p.a. W pozostałych sytuacjach 
takich odpowiedników w ustawie o transporcie drogowym nie ma, a zatem 
przepisy 189f k.p.a. będą miały zastosowanie przy podejmowaniu przez 
uprawniony organ decyzji o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunku przewozu drogowego 
określonych we wspomnianej ustawie.  

5. Terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej i jej ściągalności oraz przerwania biegu terminu  

Według ogólnej zasady z art. 189g § 1 k.p.a. przedawnienie nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej następuje po upływie pięciu lat od: 

 dnia naruszenia prawa albo 

 wystąpienia skutków naruszenia prawa.  
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Zgodnie z zasadą wyrażoną w § 2 tego przepisu, podanych wyżej regula-
cji nie stosuje się do spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewi-
dują termin, po upływie którego nie można wszcząć postępowania w sprawie 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdzenia naruszenia pra-
wa, w następstwie którego może być nałożona tego rodzaju kara. Owym 
„odrębnym przepisem” jest m.in. art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie 
drogowym, który zakazuje wszczynania postępowania w sytuacji, gdy od 
dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad dwóch lat.  

Pozornie tylko jest to rozwiązanie bardziej korzystne dla sprawcy niż za-
warte w art. 189g § 1 k.p.a. (tzn. zamiast pięciu lat – dwa lata). Faktycznie 
jednak do ujawnienia naruszenia może dojść np. po czterech latach, a do 
ukarania po następnych jeszcze dwóch latach, czyli razem jest to sześć lat. 
Jeśli zatem przyjąć, że przepis art. 189g § 2 k.p.a. wyłączył stosowanie za-
sady zawartej w jego § 2, to art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie dro-
gowym jest mniej korzystny dla sprawcy naruszenia jej przepisów. Wydaje 
się, że de lege ferenda art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym 
powinien zostać zmieniony poprzez zmianę zapisu „od dnia ujawnienia na-
ruszenia” na „od dnia naruszenia”. 

Problematyka przerwania i zawieszenia biegu terminu nałożenia kary nie 
jest uregulowana w przepisach rozdziału 11 ustawy o transporcie drogowym. 
Regulacje w tym zakresie znalazły się natomiast w art. 189h k.p.a. i mają 
zastosowanie do administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naru-
szenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Według art. 189h 
§ 1 i 2 k.p.a. bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej przerywa jedynie ogłoszenie upadłości strony17. Po przerwaniu 
biegu tego terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następują-
cego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umo-
rzeniu postępowania upadłościowego. Wynika z tego, że po tym dniu rozpo-
czyna się nowy pięcioletni termin przedawnienia nałożenia administracyjnej 
kary pieniężnej. W sytuacji, gdy ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed 
rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary 
pieniężnej, wówczas bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następujące-
go po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorze-
niu postępowania upadłościowego (art. 189h § 3 k.p.a.).  

                                       
17 Instytucja upadłości jest unormowana w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.). Upadłość jest ogłaszana w sto-
sunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Może nim być zarówno przedsiębiorca, jak 
i podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, w tym także i osoba fizyczna. Według 
przepisu art. 52 Prawa upadłościowego datą upadłości jest data wydania przez sąd posta-
nowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd 
drugiej instancji za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości. 

https://sip.lex.pl/#/document/17021464?cm=DOCUMENT
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Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem: 

 wniesienia środka zaskarżenia od decyzji w przedmiocie administracyjnej 
kary pieniężnej do sądu administracyjnego albo sądu powszechnego, al-
bo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie admi-
nistracyjnej kary pieniężnej, 

 wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieist-
nienia stosunku prawnego lub prawa, 

 doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów  o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy odrębne przewidują 
możliwość zarządzenia zabezpieczenia (art. 189h § 4 k.p.a.). 
Podmiot, na który nałożona została administracyjna kara pieniężna ma 

prawo do zweryfikowania zasadności jej zastosowania. Następuje to przez 
wniesienie środka zaskarżenia do sądu administracyjnego lub sądu po-
wszechnego albo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia. Zgodnie 
z treścią art. 189h § 5 k.p.a. termin przedawnienia nałożenia administracyj-
nej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia 
następującego po dniu: 

 uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego albo sądu po-
wszechnego właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przed-
miocie administracyjnej kary pieniężnej, albo odmowy przyjęcia skargi 
kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, oddalenia skargi kasa-
cyjnej, albo uchylenia przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i orze-
czenia co do istoty sprawy, 

 uprawomocnienia się orzeczenia lub ogłoszenia prawomocnego orzecze-
nia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa, 

 zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów  o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Zarządzenie zabezpieczające, o którym mowa w pkt. 3, wydawane jest 

przez wierzyciela18. W myśl art. 154 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji zabezpieczenia należności pieniężnej, do nałożenia któ-
rej nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, dokonuje się, jeżeli brak 
zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, w szczególności, 
jeśli stwierdzono: 

 brak płynności finansowej zobowiązanego, 

 unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnia-
nie zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie 
ksiąg podatkowych, 

                                       
18 Wynika to z art. 155a § 1 pkt 1 ustawy z dnie 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-

cyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201). 

https://sip.lex.pl/#/document/16786731?unitId=art(154)par(1)&cm=DOCUMENT
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 dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku. 
Podstawę wydania zarządzenia zabezpieczenia stanowi także niezłoże-

nie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 § 1 Ordynacji podatkowej, mimo 
wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym oświadczeniu 
wszystkich rzeczy lub praw podlegających ujawnieniu. 

6. Odsetki za zwłokę w zapłaceniu administracyjnej kary 
pieniężnej 

Ustawa o transporcie drogowym nie zawiera również uregulowania zale-
głej administracyjnej kary pieniężnej. Oznacza to, że w tym zakresie zasto-
sowanie ma art. 189i § 1 k.p.a., który definiuje to pojęcie jako karę niezapła-
coną w terminie. Termin uiszczenia kary może być wskazany w decyzji o jej 
nałożeniu, bądź też wynikać z przepisu prawa. Najczęściej jednak termin 
wymagalności uiszczenia kary następuje w dniu uzyskania przez wspomnia-
ną decyzję waloru prawomocności (decyzja jest już ostateczna) albo wtedy, 
gdy na podstawie klauzuli zawartej w decyzji, uzyskuje rygor natychmiasto-
wej wykonalności.  

W myśl art. 189i § 2 k.p.a. od zaległej administracyjnej kary pieniężnej 
nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Mający w tym wy-
padku zastosowanie przepis art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że 
stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy opro-
centowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Naro-
dowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 
8%. Stawki te ulegają obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadają-
cym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredy-
tu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie (art. 
56c Ordynacji podatkowej). Z mocy art. 56d Ordynacji podatkowej wysokość 
stawek określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. 
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej 
stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej 
stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r., 
poz. 20). Z jego treści wynika, że: 

 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty 
zaległości w stosunku rocznym, 

 obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi: 

 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym, 

 6% kwoty zaległości w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Or-

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(39)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799056_art(56)_1?pit=2018-02-14
https://sip.lex.pl/#/document/18232367?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
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dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 
i 2184)19, 

 podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wy-
nosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym. 
Organ, który nałożył karę nie ma uprawnień do wyznaczenia nowego (in-

nego) terminu jej zapłaty, chyba, że możliwość taką przewidują przepisy 
szczególne. Może natomiast – na wniosek strony – odroczyć termin wyko-
nania administracyjnej kary pieniężnej (art. 189k § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz odro-
czyć termin wykonania zaległej kary pieniężnej (art. 189k § 1 pkt 2 k.p.a.). 

7. Przerwanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej 
kary pieniężnej  

Kolejną instytucją nieprzewidzianą w rozdziale 11 ustawy o transporcie 
drogowym jest przerwanie biegu terminu przedawnienia administracyjnej 
kary pieniężnej. Jest ona natomiast uregulowana w art. 189j k.p.a. Według 
§ 1 i 2 art. 189j k.p.a. bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej 
kary pieniężnej przerywa ogłoszenie upadłości strony (§ 1), zaś po przerwa-
niu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego 
po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu 
postępowania upadłościowego (§ 2)20. W sytuacji, gdy ogłoszenie upadłości 
strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia egzekucji 
administracyjnej kary pieniężnej, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia 
następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu 
lub umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 189j § 3 k.p.a.). Z kolei 
w art. 189j § 4 k.p.a. znajduje się regulacja dotycząca przerwania biegu ter-
minu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej na skutek 
czynności podjętych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 
Następuje to z dniem: 

                                       
19 Powołany przepis stanowi, iż do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej, 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3. Z kolei art. 19 ust. 2 tej ustawy umożliwia złożenie prawnie skutecznej korekty de-
klaracji bez uzasadnienia przyczyn korekty. Natomiast art. 19 ust. 3 ustawy określa, że do 
zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się ob-
niżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warun-
kiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie sześciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia 
korekty.  

20 Szczegółowe regulacje z zakresu upadłości znajdują się w ustawie w ustawie z dnia 28 lute-
go 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.). 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(56)par(1(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(56)par(1(b))&cm=DOCUMENT
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 zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został za-
wiadomiony, 

 doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji. 
Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej 

rozpoczyna się, a po przerwaniu biegnie na nowo, od dnia następującego po 
dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany 
został zawiadomiony, bądź doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 189j § 5 
k.p.a.). Brzmienie art. 189j § 5 k.p.a. pozwala na przyjęcie, że bieg terminu 
przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej może być przery-
wany wielokrotnie21 w toku postępowania egzekucyjnego w administracji i za 
każdym razem spowoduje on wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminu prze-
dawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej lub jego przerwanie. 
Każde kolejne zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa zatem bieg 
terminu przedawnienia, a pięcioletni okres biegnie od nowa. Dla powstania 
tych skutków bez znaczenia jest skuteczność zastosowanego środka egze-
kucyjnego, a także późniejsze akty i czynności w postępowaniu egzekucyj-
nym, podważające prawidłowość środka egzekucyjnego22.  

Jak wiadomo, administracyjna kara pieniężna może być wyegzekwowana 
lub potrącona z należnością pieniężną w ciągu pięciu lat od dnia, w którym 
kara powinna być uiszczona (art. 189g § 3). Po ogłoszeniu upadłości strony 
zobowiązanej do uiszczenia kary następuje przerwanie biegu terminu prze-
dawnienia jej egzekucji. Dopiero po zakończeniu lub umorzeniu postępowa-
nia upadłościowego istnieje szansa na zaspokojenie roszczeń wierzyciela 
z majątku upadłego, a więc i wspomnianej wyżej kary.  

8. Udzielanie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej  

Ustawa o transporcie drogowym nie zawiera także żadnych przepisów 
dotyczących możliwości udzielenia ulgi w wykonaniu administracyjnej kary 
pieniężnej23. Regulacje takie znalazły się natomiast w art. 189k k.p.a. Wyni-
ka z nich, że organ administracji publicznej, który nałożył tego rodzaju karę, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym 

                                       
21 P. M. P r z y b y s z, Tamże, Art. 189 (j), teza 4. 
22 S. G a j e w s k i, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do 
rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIII a k.p.a., Legalis/el. 2017. Dostęp w dniu 16 lute-
go 2018 r.  

23 Ulgą w znaczeniu przyjętym w omawianym przepisie jest ustalenie korzystniejszych niż wyni-
kające z przepisów ogólnych zasad ich uiszczania, zmniejszenie wymiaru sankcji lub wysoko-
ści należnych odsetek za zwłokę albo zwolnienie z konieczności zapłaty tych należności.  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(189(j))_1?pit=2018-02-15
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interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pie-
niężnej przez: 

 odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozło-
żenie jej na raty24, 

 odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej 
lub rozłożenie jej na raty25,  

 umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części26, 

 umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części. 
Udzielenie ulgi zawsze wymaga wniosku strony, a w razie wydania decy-

zji bez takiego wniosku podlega stwierdzeniu jej nieważności w oparciu 
o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. (art. 189k § 1 k.p.a.)27.  

Wniosek o udzielenie ulgi strona może złożyć jeszcze przed wydaniem 
decyzji o nałożeniu kary. Może to czynić wielokrotnie i składać alternatywne 
żądania, przy czym organ nie może oddalić kolejnego wniosku powołując się 
jedynie na fakt oddalenia poprzedniego wniosku w tym przedmiocie28.  

Organ nie może udzielać ulg w wykonaniu administracyjnej kary pienięż-
nej w inny sposób niż w jednej z czterech wyżej wymienionych form. We 
wniosku o udzielenie ulgi w formie rozłożenia należności na raty, strona po-
winna określić liczbę i wysokość poszczególnych rat, a także termin odro-
czenia ich spłaty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ rozłożył spłatę rat 
w sposób bardziej korzystny od zaproponowanego we wniosku przez stronę. 
Należy mieć na uwadze, że złożenie wniosku o udzielenie ulgi nie powoduje 
niedopuszczalności egzekucji administracyjnej. Strona składając wniosek, 
akceptuje bowiem fakt istnienia i wysokości zaległej kary. Decyzja o udziele-
niu ulgi ma charakter uznaniowy co oznacza, że organ administracji publicz-
nej ma swobodę w określeniu lub wyborze konsekwencji prawnych ustalo-
nego w toku postępowania stanu faktycznego.  

Jednym z dwóch kryteriów udzielenia ulgi jest ważny interes strony, 
oznaczający pewną korzyść, którą uzyska strona z powodu udzielenia jej 
wspomnianej ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. I nie chodzi 
w tym wypadku jedynie o subiektywne odczucie strony o konieczności bądź 

                                       
24 Odroczenie terminu wykonania kary to nic innego jak ustalenie dalszego niż wynikający 

z decyzji o nałożeniu kary lub z przepisu prawa, terminu uiszczenia tą sankcją świadczenia 
pieniężnego.  

25 Pojęcie „rozłożenie na raty” jest przesunięciem w przyszłość terminu uiszczenia kary w sto-
sunku do tego, który został określony w decyzji o jej nałożeniu lub w przepisie prawa, w ten 
sposób, że kwota wynikającej z niej należności podzielona zostaje na części, z których każ-
da ma odrębny termin płatności.  

26 Umorzenie stanowi ostateczne zwolnienie, w całości lub w części z obowiązku zapłaty kary 
lub odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.  

27 Przepis ten stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która 
wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. 

28 P. M. P r z y b y s z, Tamże, Art. 189 (k), teza 1 i 2. 
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potrzebie udzielenia jej ulgi, ale musi ono mieś oparcie w okolicznościach 
obiektywnych, których wzięcie pod uwagę pozwoli na przyznanie ulgi (np. 
nadzwyczajne zdarzenia losowe, obiektywne uniemożliwiające wykonanie 
kary).  

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Łodzi, który odnosi się co prawda do pojęcia „ważny interes po-
datnika”, ale ma pełnie odniesienie również do podmiotu zobowiązanego do 
uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej. W orzeczeniu tym wyrażony 
został pogląd, że „kryterium «ważnego interesu podatnika» wymaga wyka-
zania konkretnych okoliczności, które są wyjątkowe, niezależne od woli oraz 
sposobu postępowania podatnika i jednocześnie uniemożliwiają mu wywią-
zanie się z ciążących na nim obowiązków względem Skarbu Państwa. 
O istnieniu ważnego interesu podatnika nie decyduje subiektywne przeko-
nanie podatnika, lecz decydować powinny kryteria zobiektywizowane, zgod-
ne z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, w której wysoką rangę 
mają zdrowie i życie, a także możliwości zarobkowe w celu zdobycia środ-
ków utrzymania dla siebie i rodziny. Ważny interes podatnika należy rozu-
mieć jako względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podat-
nika. Trudna sytuacja majątkowa może być uznana za ważny interes podat-
nika, jednakże nie może być mowy o automatyzmie, który powodowałby, że 
każda trudna sytuacja materialna skutkowałaby zawsze udzieleniem wnio-
skowanej ulgi. Ważny interes podatnika musi charakteryzować się nieprze-
widywalnością i niezależnością od sposobu postępowania podatnika”29.  

Z kolei „ważnym interesem publicznym” będzie pewna korzyść, którą 
z udzielenia ulgi w wykonywaniu kary uzyska całe społeczeństwo i aparat 
władzy publicznej, np. dążenie do zapewnienia skutecznego wykonania zo-
bowiązania zawartego w decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pienięż-
nej, bez konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego w sytuacji, 
kiedy wiadomo, że będzie ono nieskuteczne. Spełnienie jednej lub obu 
z wymienionych przesłanek nie oznacza, że wniosek strony o przyznanie 
ulgi zostanie automatycznie załatwiony pozytywnie, ale jest to warunek nie-
zbędny. Jednak stwierdzenie, że żadna z tych przesłanek nie zachodzi 
w danym przypadku oznacza, iż decyzja pozytywna o przyznaniu ulgi nie 
jest możliwa.  

Wraz z umorzeniem zaległej kary, umorzeniu podlegają także odsetki za 
zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa admini-
stracyjna kara pieniężna (art. 189k § 2 k.p.a.). Ulgi w wykonaniu administra-
cyjnej kary pieniężnej wymienione w pkt 1–4 mogą być udzielone jeżeli: 

 nie stanowią pomocy publicznej, 

                                       
29 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. 

I SA/Łd 396/17. Lex 2339895.  

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522433591/1/i-sa-ld-396-17-wazny-interes-podatnika-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-lodzi?cm=URELATIONS
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 stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie – w zakresie i na zasadach określonych  w bezpośrednio obo-
wiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy 
w ramach zasady de minimis, 

 stanowią pomoc publiczną: 

 mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

 mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 

 zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której do-
puszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, 
udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w pkt a i b. 
W przypadku pomocy publicznej określonej w pkt 3 lit. a i b, ulgi, o której 

mowa w pkt 2, może być ona udzielana, jeżeli w przepisach odrębnych zo-
stały określone szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, zapewniające 
jej zgodność z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (art. 189k 
§ 4 k.p.a.)30. Z kolei do pomocy publicznej wymienionej w pkt 3 lit. c, prze-
znaczonej na restrukturyzację, mają zastosowanie w zakresie warunków 
udzielania tej pomocy: 

 w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego jest prowadzone postępowa-
nie restrukturyzacyjne – przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.), 

 w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postę-
powanie restrukturyzacyjne – przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 139a ust. 4 Prawa restrukturyzacyjne (art. 189k § 4a k.p.a.). 
Powoływanie się na okoliczności, które zdaniem wnioskodawcy mają 

wpływ na udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej po-
winno zostać udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, informacją 
lub oświadczeniem. Brak takiego dokumentu jest uchybieniem formalnym. 
Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. organ prowadzący postępowanie winien wezwać 
wnoszącego do jego usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
siedem dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

Stosunkowo krótki okres obowiązywania przepisów zawartych w rozdzia-
le IVa Kodeksu postępowania administracyjnego nie pozwala na ocenę 
przydatności nowych regulacji w nim zawartych na pracę organów admini-
stracyjnych w nakładaniu kar pieniężnych. Niewątpliwie liczba przypadków, 
kiedy kary te mogą być stosowane, w ostatnim czasie uległa rozszerzeniu. 
Patrząc z punktu widzenia organów administracyjnych, są one o wiele ła-
twiejsze w praktycznym ich stosowaniu, gdyż np. nie wymagają udowodnie-

                                       
30 Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określone zostały w art. 14, art. 42, 

art. 93 i art. 106–109 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, 
poz. 864). 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(139(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
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nia sprawcy jego winy31. Jednak zbyt często dochodziło do mechanicznego 
(automatycznego) ich stosowania, gdyż nie było w wielu ustawach przepi-
sów pozwalających na gradację kar pieniężnych czy też możliwość odstą-
pienia od ukarania. Należy zgodzić się z W. Radeckim, że przepisy działu 
IVa k.p.a. mają charakter „typowej prowizorki” i pomimo dobrych chęci usta-
wodawcy, nie doprowadziły do ujednolicenia zasad wymierzania administra-
cyjnych kar pieniężnych, co wynika chociażby z treści art. 189a § 2 k.p.a.32 
Poza działaniem przepisów ogólnych znalazło się kilkadziesiąt regulacji 
w ustawach szczególnych, które mają pierwszeństwo przed unormowaniami 
działu IVa k.p.a. Ponadto w ustawach szczególnych sankcje bezwzględnie 
oznaczone powinny zostać usunięte na rzecz sankcji względnie oznaczo-
nych. Wydaje się, że ustawodawca w dłuższej perspektywie nie uniknie ko-
nieczności opracowania nowej, odrębnej ustawy, w której w sposób kom-
pleksowy uregulowana zostanie problematyka ogólnych zasad odpowie-
dzialności administracyjnej oraz kwestie proceduralne z tym związane. 
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Imposing administrative fines according  
to the Code of Administrative Procedure  

and the Road Transport Act 

Abstract 

The subject of the article are the new provisions contained in Chapter IVa 
of the Code of Administrative Procedure regarding the rules for imposing 
administrative fines and effective from 1 June 2017.They were discussed in 
the context of the norms relating to administrative torts, which is contained in 
the Road Transport Act of September 6, 2001. In particular, it is possible to 
apply in such cases the general provisions contained in the aforementioned 
Chapter IVa of the Code of Administrative Procedure. 

Key words 

Administrative fine, Code of Administrative Procedure, road transport, lia-
bility in road transport, Road Transport Inspection. 
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Katarzyna Wlaźlak 

Glosa do wyroku ETPC z dnia 2 marca 2017 r. 
w sprawie Talpis przeciwko Włochom, skarga 

nr 41237/14 (dot. przemocy domowej)1 

Streszczenie 

W wyroku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Talpis przeciwko Włochom 
Europejski Trybunał Praw Człowieka kolejny raz odnosi się do problemu 
przemocy domowej, w szczególności do obowiązku państw w zakresie 
ochrony ofiar. Gwarantowane w Konwencji prawa muszą mieć charakter 
konkretny i skuteczny. Państwa nie mogą naruszać prawa do równego 
traktowania i do równej ochrony w świetle prawa. Otwarty charakter zakazu 
dyskryminacji skutkuje tym, iż zarówno płeć, jak i pochodzenie etniczne nie 
mogą być przyczyną zróżnicowanego traktowania danej osoby. Ponadto 
państwa powinny zapobiegać społecznemu i kulturowemu przyzwoleniu na 
przemoc domową, zarówno poprzez właściwe prawodawstwo, wprowadza-
nie instrumentów skutecznej ochrony prawnej, jak i poprzez przestrzeganie 
międzynarodowych standardów ochrony przed przemocą domową. 

Słowa kluczowe 

Przemoc domowa, ochrona przed przemocą we Włoszech, dys-
kryminacja kobiet, dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe. 

 
Przez brak podjęcia odpowiednich działań na podstawie skargi złożo-
nej przez skarżącą, władze krajowe pozbawiły skargę skuteczności, 
tworząc sytuację bezprawności sprzyjającą powtarzaniu się aktów 
przemocy, która doprowadziła do usiłowania zabójstwa skarżącej oraz 
śmierci jej syna.  
 
 

                                       
1 www.echr.coe.int. Zob. też M. A. N o w i c k i, Omówienie orzeczenia Talpis przeciwko Włochom, 

dostęp online: https://www.hfhr.pl/wp–content/uploads/2017/07/Omowienie_orzeczenia_Talpis_ 
przeciwko_Wlochom.pdf (10 maja 2018 r.). 

http://www.echr.coe.int/
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1. Wprowadzenie 

Wyrok z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Talpis przeciwko Włochom 
(skarga nr 41237/14) jest kolejnym, w którym Europejski Trybunał Praw 
Człowieka zajmuje jednoznaczne stanowisko w kwestii ochrony przed prze-
mocą domową, zasadniczo odwołując się przy tym do utrwalonej już przez 
siebie linii orzeczniczej2. Trybunał uznał, że władze włoskie nie ochroniły 
matki i syna z uwagi na to, że nie podjęły odpowiednio szybkich i skutecz-
nych działań zapobiegających przemocy w rodzinie. Naruszyły przez to po-
stanowienia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści z dnia 4 listopada 1950 r.3 (dalej: Konwencja): art. 2 (prawo do życia) 
w związku z zabójstwem syna skarżącej oraz usiłowaniem zabójstwa jej sa-
mej, art. 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) w związku z nie-
wykonaniem przez władze obowiązku ochrony skarżącej przed aktami 
przemocy domowej, oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 2 
i art. 3 Konwencji. Prezentowane przez ETPC stanowisko in genere zasługu-
je na aprobatę. 

Ujawnione w wyroku problemy powinny budzić zainteresowanie w szer-
szym kontekście. Chociaż sprawa Talpis w dużej mierze występuje na tle 
zagadnień prawnokarnych i kryminologicznych, to jest też relewantna z per-
spektywy przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako szerzej pojmowanego 
zjawiska prawnospołecznego. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że przy 
szukaniu źródeł przemocy w rodzinie in abstracto uwzględnić trzeba szero-
kie spectrum, zarówno indywidualne, jak i środowiskowe, w tym kontekst 
kulturowy i społeczny4. Nie można zatem pominąć wciąż istniejącego w Eu-
ropie problemu społeczno-kulturowego przyzwolenia na przemoc domową, 
dyskryminacji kobiet w tym zakresie, a wreszcie potrzeby wzmożonej ochro-
ny ofiar znajdujących się w grupie osób w szczególnie trudnej i delikatnej 
sytuacji (tzw. vulnerable individuals), jak dzieci, kobiety, osoby starsze lub 
niepełnosprawne fizycznie i psychicznie, a także narażone na prześladowa-
nie z powodu niepopularnych poglądów, wyznania, pochodzenia narodowe-
go, czy przynależności do mniejszości narodowych i etnicznych. W sprawie 

                                       
2  Zob. wyrok ETPC z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Opuz przeciwko Turcji, skarga nr 

33401/02, LEX nr 504504340; wyrok ETPC z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Eremia i inni 
przeciwko Mołdawii, skarga nr 3564/11, LEX nr 1315522; wyrok ETPC z dnia 16 lipca 2013 r. 
w sprawie Busuioc przeciwko Mołdawii, skarga nr 61382/09, LEX nr 1335350; wyrok ETPC 
z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie Mudric przeciwko Mołdawii, skarga nr 74839/10, LEX 
nr 1335363; wyrok ETPC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie T. M. i C. M. przeciwko Moł-
dawii, skarga nr 26608/11, LEX nr 1418695. 

3 Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm. 
4  M. B u d y n - K u l i k, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne, 

Lublin 2005, s. 62; B. G r u s z c z y ń s k a, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawno-
kryminologiczne, Warszawa 2007, s. 29. 
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Talpis przeciwko Włochom skargę do Trybunału wniosła obywatelka Rumu-
nii mieszkająca we Włoszech, co tworzy ważny aspekt orzecznictwa ETPC 
dotyczącego przemocy domowej.  

2. Stan faktyczny sprawy  

Glosowany wyrok ETPC zapadł w następującym stanie faktycznym. 
W dniu 2 lipca 2012 r. A. T. pobił swoją żonę Elisavetę Talpis i ich 10-letnią 
córkę. Skarżąca wprawdzie nie złożyła wówczas formalnego zawiadomienia 
o przestępstwie, ale interweniujący policjanci odnotowali w raporcie stwier-
dzone obrażenia, a męża skarżącej znaleźli na ulicy w stanie upojenia alko-
holowego. W dniu 19 sierpnia 2012 r. doszło do kolejnego aktu przemocy. 
A. T. zaatakował żonę nożem, która następnie zwróciła się o pomoc do 
ulicznego patrolu policji. Policjanci ukarali A. T. jedynie za noszenie zakaza-
nej broni, zaś jego żonie zasugerowali powrót do domu. Elisaveta Talpis 
zgłosiła się natomiast do oddziału pogotowia ratunkowego, gdzie lekarze 
stwierdzili obrażenia na głowie i liczne rany na ciele. Następnie przez trzy 
miesiące przebywała wraz z dziećmi w ośrodku prowadzonym przez stowa-
rzyszenie na rzecz ochrony kobiet – ofiar przemocy. Ośrodek ten musiała 
opuścić z braku miejsca i środków finansowych. Po tym spała na ulicy, na 
pewien czas zatrzymała się u przyjaciela i wreszcie znalazła pracę jako 
opiekunka, co umożliwiło jej wynajęcie mieszkania.  

A. T. nadal wywierał na swoją żonę presję psychiczną, w tym przez tele-
fon. W dniu 5 września 2012 r. skarżąca złożyła zawiadomienie o przestęp-
stwie, zarzucając uszkodzenie ciała, znęcanie się i kierowanie gróźb karal-
nych. Zażądała przy tym ochrony dla siebie i dzieci. W sprawie wszczęte 
zostało dochodzenie, ale pani Talpis po raz pierwszy została przesłuchana 
dopiero 4 kwietnia 2013 r., siedem miesięcy po złożeniu zawiadomienia. 
Złagodziła wtedy swoje oskarżenia, co skutkowało umorzeniem dochodzenia 
o znęcanie się i o groźby karalne. Postępowanie w sprawie uszkodzenia cia-
ła toczyło się dalej. W dniu 25 listopada 2013 r. miał miejsce kolejny, tra-
giczny w skutkach akt przemocy. Po interwencji skarżącej policjanci zawieźli 
pijanego A. T. do szpitala, który wrócił do domu o 5 nad ranem i zaatakował 
ją nożem. W jej obronie stanął syn, który zginął na miejscu, a skarżąca zo-
stała raniona w klatkę piersiową. W styczniu 2015 r. A. T. został skazany na 
dożywocie za zamordowanie syna i usiłowanie morderstwa żony, posiadanie 
broni bez zezwolenia oraz znęcanie się nad żoną i córką. Wszczęte w 2012 r. 
postępowanie dotyczące uszkodzenia ciała skarżącej zakończyło się dopiero 
w październiku 2015 r. wymierzeniem grzywny w wysokości 2 tys. euro. 
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3. Zasadnicze problemy 

Na tle wyroku w sprawie Talpis – w jego uniwersalnym wymiarze – wyod-
rębniają się trzy zasadnicze problemy. Pierwszy z nich wiąże się z obowiąz-
kami państwa w kwestii skutecznej ochrony przed przemocą w rodzinie, 
drugi dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w tym zakresie, trzeci 
odnosi się do realizacji międzynarodowych standardów ochrony przed 
przemocą domową.  

4. Problem pierwszy 

Zdaniem Trybunału mąż skarżącej mógł zaatakować swoją żonę i syna 
dlatego, że włoskie władze nie odpowiadały niezwłocznie na skargi dotyczą-
ce przemocy domowej. Nie wykonały przez to obowiązku ochrony przed 
atakami przemocy i nie wywiązały się z obowiązku ochrony życia skarżącej 
i jej syna. Z tym nie sposób się nie zgodzić. Odpowiednie organy ab initio 
miały wiedzę o tym, że działania sprawcy przemocy zagrażały życiu i zdro-
wiu jego żony i dzieci, przyjmowały zgłoszenia w tej sprawie, zawiadomienie 
o przestępstwie i wszczynały procedury. Mimo to pozostawały bierne. Nie 
podejmując żadnych szybkich i sprawnych działań zapewniających ochronę 
rodziny przed przemocą, nie stosując rozsądnych środków umożliwiających 
usunięcie realnego i bezpośredniego zagrożenia, nie zapobiegły tragedii 
i śmierci.  

Konwencja nie zobowiązuje państw–stron do podejmowania konkretnych 
działań zapobiegających przemocy domowej. Państwa–strony mają jednak 
pozytywny obowiązek prewencyjnych działań praktycznych dla ochrony jed-
nostki, której życie zostało zagrożone. Trybunał przypomniał, że brak roz-
sądnych środków realnie uniemożliwiających wystąpienie szkody lub jej 
ograniczenie wystarcza do uznania, że wchodziła w grę odpowiedzialność 
państwa. Obowiązki pozytywne władz w niektórych przypadkach na podsta-
wie art. 2 lub art. 3 Konwencji, a w innych na podstawie art. 8 (określającego 
przypadki dopuszczalnej ingerencji władzy publicznej w korzystanie z prawa 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), rozważanego samodziel-
nie lub w połączeniu z art. 3, mogą obejmować wprowadzenie i stosowanie 
odpowiednich regulacji prawnych oferujących ochronę przed możliwymi ata-
kami przemocy ze strony osób fizycznych. W niektórych wyraźnie wskaza-
nych okolicznościach na podstawie art. 2 Konwencji można wymagać od 
władz, aby przyjęły zapobiegawczo środki praktyczne mające chronić jed-
nostkę, której życie jest zagrożone działaniami przestępczymi innej osoby. 
Trybunał nie może jednak zastępować władz krajowych w wyborze spośród 
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szerokiej gamy możliwych środków właściwych dla zagwarantowania wypeł-
nienia pozytywnych obowiązków wynikających z art. 3 Konwencji5. 

Trybunał po raz kolejny podkreślił, że w sprawach dotyczących przemocy 
domowej prawa agresora nie mogą przeważać nad prawami ofiar do życia 
oraz integralności fizycznej i psychicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 in principio 
Konwencji prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę, 
a art. 3 Konwencji stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani nie-
ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Niewątpliwie oba 
przepisy naruszyły władze włoskie. Nie oceniły realnego i bezpośredniego 
ryzyka nowych ataków przemocy w rodzinie Talpis. Trzeba zgodzić się 
z Trybunałem kiedy podnosi, że brak szybkiego działania władz po złożeniu 
przez skarżącą zawiadomienia o przestępstwie spowodował, że przestało 
ono być skuteczne i stworzył sytuację bezkarności sprzyjającą kontynuacji 
przemocy domowej. Skarżąca i jej dzieci dalej funkcjonowali w atmosferze 
przemocy i w poczuciu strachu. Powtarzały się epizody przemocy fizycznej 
i psychicznej na tyle poważnej, że należało ją zakwalifikować jako złe trak-
towanie. Znaczenie i możliwe konsekwencje aktów przemocy w rodzinie zo-
stały jednak zlekceważone, co w istocie jawi się jako pewne przyzwolenie 
państwa na tego rodzaju patologię.  

Już odpowiednia reakcja funkcjonariuszy policji polegająca na spowodo-
waniu opuszczenia przez sprawcę mieszkania, zajmowanego wspólnie 
z ofiarami – niezależnie od prawa własności oraz od wniosku samej skarżą-
cej, powinna spowodować przerwanie stosowania przemocy. Ten skutek 
mógłby osiągnąć również sąd przez zastosowanie tymczasowych środków 
ochrony. Dokonanie przewidywania aktów przemocy, chociaż oparte na 
pewnym subiektywnym przekonaniu, mogło zapobiec tragedii i śmierci. Jak 
podnosi się w doktrynie znaczenie karnoprocesowe ma prawdopodobień-
stwo nie tylko zdarzeń przeszłych, ale i przyszłych6. Przykładowo, polskie 
rozwiązania obejmują prawdopodobieństwem ponowne akty przemocy do-
mowej. Zatrzymanie jest stosowane także w sytuacji, gdy istnieje uzasad-
nione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo z uży-
ciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, 
że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi (art. 244 § 1a–1b 
k.p.k.). Nie chodzi przy tym o przeświadczenie o ponownym wystąpieniu 
przemocy kiedykolwiek, ale w najbliższym, względnie krótkim odstępie czasu. 

                                       
5  Tą linię orzeczniczą ETPC prezentował w przełomowym w kwestii odpowiedzialności państw 

za przemoc w rodzinie wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Opuz przeciwko Turcji, skar-
ga nr 33401/02 i w kolejnych wyrokach, w sprawach przeciwko Mołdawii (zob. przypis nr 2). 

6  T. K i r á l y, Criminal procedure – truth and probability, Budapest 1979, s. 138; M. Ż b i k o w -
s k a, Prawdopodobieństwo w procesie karnym, Państwo i Prawo 2018, nr 3, s. 71.  
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Włoskie władze, mając wiedzę o powtarzających się aktach przemocy 
w rodzinie, zdały się w ogóle nie rozważać, czy prawdopodobieństwo wystą-
pienia ponownie zakazanego czynu jest większe od prawdopodobieństwa 
jego niewystąpienia. Gdyby organy władzy publicznej badały sprawę z za-
chowaniem rozsądnych terminów, gdyby postanowiły o ochronie skarżącej 
i jej dzieci, zakazały sprawcy zbliżania się do ofiar przemocy i kontaktowania 
się z nimi, zdołałyby zachować skuteczność w praktyce, a już na pewno nie 
można byłoby im zarzucić niewykonania obowiązku ochrony ofiar przed ata-
kami przemocy domowej. Bierność organów ścigania w konsekwencji do-
prowadziła do śmierci i do usiłowania zabójstwa, co skutkowało narusze-
niem art. 2 Konwencji, a sposób w jaki prowadzono postępowanie karne 
wskazywał na sądową bezwładność, prowadzącą do naruszenia art. 3 Kon-
wencji. 

5. Problem drugi 

Kolejny poważny problem dotyczy dyskryminacji kobiet w sprawach z za-
kresu przemocy w rodzinie. Bez wątpienia wyrok w sprawie Talpis potwier-
dza potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.  

Trybunał wskazał, że władze włoskie naruszyły art. 14 Konwencji 
w związku z jej art. 2 i 3. Art. 14 stanowi, że korzystanie z wymienionych 
w Konwencji praw i wolności powinno być zapewnione bez dyskryminacji 
wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 
przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przy-
należność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkol-
wiek innych przyczyn. Trybunał uznał, że przemoc wobec skarżącej była 
oparta na płci i stanowiła w rezultacie formę dyskryminacji w stosunku do 
kobiet. Słusznie przy tym podkreślił, że skarżąca była ofiarą dyskryminacji ze 
względu na płeć w związku z brakiem podjęcia działań przez władze, które 
zbagatelizowały przemoc i w ten sposób ją zaaprobowały. Elisaveta Talpis 
i jej dzieci należeli do grupy bezbronnych ofiar przemocy domowej mających 
prawo do wzmożonej ochrony ze strony państwa w formie skutecznej pre-
wencji. W przypadku tej grupy ofiar każdorazowo powinno się uwzględnić 
wystąpienie sytuacji niepewności i bezbronności, zarówno fizycznej, jak 
i psychicznej, a także tej o charakterze materialnym (finansowym). Prawi-
dłowa ocena sytuacji stanowi conditio sine qua non, bez którego nie można 
dokonać wyboru odpowiedniej oferty pomocy.  

Brak ochrony kobiet przed przemocą w rodzinie – nawet jeśli nie jest za-
mierzony i wynika z bierności władz krajowych – narusza ich prawo do rów-
nego traktowania i równej ochrony w świetle prawa. Skoro działania męża 
skarżącej i ojca jej dzieci z samej istoty zagrażały ich życiu i zdrowiu, to pa-
sywność państwa w kwestii ochrony przed przemocą tworzyła atmosferę 
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sprzyjającą tej przemocy, co skutkowało naruszeniem art. 14 Konwencji. 
Trzeba zwrócić uwagę, że Trybunał przyjmuje interpretatio extensiva tego 
przepisu. Jego zdaniem do dyskryminującego traktowania dochodzi wtedy, 
gdy można ustalić, że działania władz polegały nie tylko na zwykłym zanie-
chaniu lub opóźnianiu zajęcia się wchodzącymi w grę aktami przemocy, ale 
również na powtarzającej się tolerancji takich faktów wskazującej na posta-
wę, która dyskryminowała daną osobę jako kobietę. Takie podejście wiąże 
się z przyjęciem, że dyskryminacja ze względu na płeć ofiar przemocy w ro-
dzinie nie musi być oparta w sposób wyraźny na przepisie prawa, a może 
wynikać z nieprzystającego do wagi problemu sposobu traktowania kobiet 
zgłaszających przemoc przez organy ścigania, czy z bierności wymiaru 
sprawiedliwości w zapewnieniu ofiarom przemocy skutecznej ochrony.  

W moim przekonaniu w sprawie Talpis zarzut dyskryminacji ze względu 
na płeć trzeba wiązać z dyskryminacją z uwagi na pochodzenie narodowe. 
Ofiarą przemocy domowej była przecież obywatelka Rumunii mieszkająca 
we Włoszech. Trybunał wprawdzie nie odnosi się do tej kwestii, niemniej na 
gruncie naruszonego – jego zdaniem – art. 14 Konwencji pochodzenie naro-
dowe jest jednym z powodów dyskryminacji, bez której państwa–strony po-
winny zapewnić korzystanie z praw i wolności.  

Zważyć należy, że sytuacja cudzoziemek jest zgoła inna niż obywatelek 
Włoch. Cudzoziemki często nie znają przysługujących im praw, brak im po-
trzebnej wiedzy o obowiązujących procedurach, wsparcia rodziny i znajo-
mych, zwykle nie znają wystarczająco dobrze języka włoskiego, przez co 
mogą mieć ograniczony dostęp do adwokata, policji, prokuratury, wreszcie 
nie posiadają odpowiednich środków finansowych. Szczególnie bariera języ-
kowa jest dla nich poważnym problemem, powodując trudności z przyjęciem 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i prawidłowej kwalifikacji czynu. 
W takich przypadkach kobiety mogą być nakłaniane do odstąpienia od przy-
sługujących im praw, spotykają się z odmową przyjęcia doniesienia o akcie 
przemocy, odmową wszczęcia dochodzenia, czy jego umorzeniem. Wydaje 
się, że w sprawie Talpis co najmniej niektóre z tych problemów przyczyniły 
się do braku właściwej reakcji włoskich władz na przemoc domową, w tym 
trudna sytuacja finansowa skarżącej, czy umorzenie dochodzenia o znęca-
nie się i o groźby karalne na skutek „złagodzenia” przez nią oskarżeń. 

6. Problem trzeci 

Trzeci z problemów, który wyłania się na gruncie wyroku ETPC w sprawie 
Talpis odnosi się do realizacji międzynarodowych standardów ochrony przed 
przemocą domową. Podejście do sprawy w szerszej perspektywie – czemu 
nie można odmówić braku zasadności – pozwoliło Trybunałowi konstatować, 
że skarżąca padła ofiarą dyskryminacji zakazanej w art. 14 Konwencji nie 
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tylko dlatego, że władze włoskie ignorowały problem przemocy domowej 
w jej konkretnym przypadku, ale także dlatego, że lekceważyły zjawisko tego 
rodzaju przemocy wobec kobiet w ogóle, w całym państwie.  

We Włoszech rozmiary zjawiska przemocy domowej wciąż pozostają 
niepokojące. Jej ofiarą pada ok. milion kobiet rocznie. W porównaniu z in-
nymi państwami Europy Zachodniej więcej, bo aż ok. 160 kobiet rocznie, 
zabijanych jest przez obecnych lub byłych partnerów7. Włochy zdają się 
przodować także pod względem utrzymywania się socjalnych i kulturowych 
postaw tolerancji wobec przemocy domowej, zwłaszcza w stosunku do ko-
biet. Co istotne, zakaz stosowania wszelkich form kar i przemocy w wycho-
waniu dzieci, explicite sformułowany, obowiązuje już od 1996 r.8 Nie ma on 
jednak żadnego odpowiednika w przypadkach przemocy wobec kobiet, co 
też nie prowadzi do ograniczania tego zjawiska w praktyce. Włochy dotąd 
nie dołączyły do coraz obszerniejszej listy państw, które w swoich syste-
mach prawa przyjęły odpowiednie ustawy dotyczące kompleksowej ochrony 
przed przemocą w rodzinie, ukierunkowane na interdyscyplinarne podejście 
do problemu9. O ile można poddać krytyce konkretne rozwiązania różnych 
państw (jak np. rosyjską ustawę z 2017 r. o depenalizacji przemocy fizycznej 
w rodzinie10, niższe kary dla sprawców przestępstw popełnianych z przyczyn 
dot. tzw. honoru rodziny w Turcji11, całkowite uzależnienie kontynuowania 
postępowania karnego od inicjatywy ofiary przemocy domowej w Rumunii12), 
to włoskiemu prawodawcy zarzucić należałoby raczej braki w ustawodaw-
stwie dotyczącym przemocy domowej. W efekcie zjawisko przemocy 
w oparciu o płeć pozostaje we Włoszech rozpowszechnione, a zarazem nie-
doceniane ze względu na wagę i częstotliwość oraz niewystarczająco kon-
trolowane.  

Niejednoznacznie przedstawia się ponadto kwestia realizacji międzyna-
rodowych standardów ochrony przed przemocą domową, mimo że Włochy 
ratyfikowały wszystkie kluczowe dla tej ochrony umowy, w tym Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętą przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.13 Co 

                                       
7  Przemoc wobec kobiet – przepisy i uwarunkowania włoskie, dostęp online: 

http://naszswiat.it/osiedlenie–sie/przemoc–wobec–kobiet–przepisy–uwarunkowania–wloskie/ 
(10 maja 2018 r.). 

8  M. P ł a t e k, Prawnoporównawcze aspekty projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, Studia Iuridica 2005, nr 44, s. 321–322. 

9  Por. P. K r u s z y ń s k i, K. W l a ź l a k, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle porów-
nawczym, Prokuratura i Prawo 2017, nr 5, s. 37–55. 

10 W. R a d z i w i n o w i c z, W Rosji bicie (w rodzinie) jest wartością tradycyjną, Gazeta Wybor-
cza z dnia 26 stycznia 2017 r. 

11 S. S p u r e k, Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przemocy w rodzinie, Palestra 
2010, nr 7–8, s. 208. 

12 Ibidem, s. 210. 
13 Dz. U. z 1982 r., Nr 10, poz. 71. 

http://naszswiat.it/osiedlenie-sie/przemoc-wobec-kobiet-przepisy-uwarunkowania-wloskie/
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ciekawe, Włochy jako jedne z pierwszych ratyfikowały Konwencję Rady Eu-
ropy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej, sporządzoną w Stambule dnia 11 maja 2011 r.14 Obecnie należą do 
grupy 17 państw, w których obowiązuje Konwencja Stambulska. W trakcie 
jej procedowania Włochy zgłosiły jednak wiele mówiące poprawki. W art. 59 
chciały dodać, by ofiary przemocy mające status migrantek, otrzymywały 
odnawialną zgodę na pobyt w kraju zgodnie z literą prawa wewnętrznego. 
Poza tym proponowały, by migrantki – ofiary przymusowych małżeństw, któ-
re utraciły poprzednie obywatelstwo w wyniku zawarcia związku, mogły od-
zyskać je z pomocą państwa tylko pod warunkiem, że ich małżeństwo zosta-
ło zakończone lub anulowane.  

W sprawie Talpis, jak była już mowa, Włochy nie dopełniły międzynaro-
dowych zobowiązań wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności. W kontekście jej postanowień problemu przemocy 
domowej nie sposób postrzegać inaczej, jak właśnie w kategoriach naruszeń 
podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia i zdrowia oraz posza-
nowania godności osobistej15. Warto jednak wskazać na międzynarodowe 
standardy ochrony przed przemocą domową wynikające z aktów i ich roz-
wiązań, do których Trybunał nie odniósł się szerzej. W ich świetle przemoc 
ze względu na płeć można interpretować jako formę dyskryminacji w istotny 
sposób wpływającą na możliwości kobiet w zakresie realizacji praw i wolno-
ści na zasadach równości z mężczyznami. Według art. 1 Konwencji w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, „dyskryminacja kobiet” 
oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu 
na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie 
kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź 
korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych 
wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, obywatelskiego i innych. Ta definicja dyskryminacji obejmuje 
przemoc ze względu na płeć, wymierzoną w kobietę dlatego, że jest kobietą, 
lub przemoc dotykającą kobiet w nieproporcjonalny sposób16. 

Zgodnie z założeniami Konwencji Stambulskiej specyfika przemocy do-
mowej musi znaleźć wyraz w procedurze krajowej. Istotne znaczenie dla 
ustalenia odpowiedzialności państw w kwestii skutecznej ochrony przed 
przemocą domową ma art. 5 ust. 2 Konwencji Stambulskiej stanowiący, że 
strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze i inne środki dla zapewnie-

                                       
14 Dz. U. z 2015 r., poz. 398. 
15 Zob. K. R o t h, Domestic Violence as an International Human Rights Issue, (w:) R. J. C o o k 

(red.), Human Rights of Woman. National and International Perspectives, Philadelphia 1994, 
s. 326 i n. 

16 Ogólna rekomendacja Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet nr 19 (1994) w sprawie 
przemocy wobec kobiet. 
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nia należytej staranności w zapobieganiu, ściganiu, karaniu oraz naprawie-
niu szkody wynikającej z aktów przemocy objętych zakresem Konwencji, 
które są popełniane przez podmioty inne niż państwowe. Wybór konkretnych 
rozwiązań prawnych należy do państw, niemniej konstrukcje prawne wielu 
z nich już się sprawdziły, także dlatego, że potrzeba stosowania skutecz-
nych środków ochrony ofiar przemocy domowej od dawna jest dostrzegana 
w działalności różnych organizacji międzynarodowych.  

Rada Europy już w latach 80. ub. wieku zalecała, aby państwa członkow-
skie w przypadkach przemocy w rodzinie szybko uruchamiały odpowiednie 
działania, choćby tylko prowizoryczne, w celu ochrony ofiary i przeciwdziała-
nia wystąpieniu aktów przemocy, nawet jeśli ta ochrona miałaby jedynie 
tymczasowy charakter17. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy 
Rec(2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z dnia 30 kwietnia 
2002 r. wezwała rządy państw członkowskich do zapewnienia właściwej 
ochrony ofierze przemocy w rodzinie. Zalecono przy tym spowodowanie 
przez państwa, aby postępowanie karne w sprawach o przemoc w rodzinie 
wszczynane było bez konieczności inicjatywy ofiary, a także aby w tym po-
stępowaniu możliwe było natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary 
poprzez nakazanie mu opuszczenia wspólnie zajmowanego domu, zakaza-
nie mu kontaktowania się z ofiarą i zbliżania do niej oraz do wszelkich 
miejsc, w których przebywa. W tym samym roku Rekomendację 1582(2002) 
dot. przemocy wobec kobiet z dnia 27 września 2002 r. przyjęło Zgromadze-
nie Parlamentarne Rady Europy. W jej ramach zaleciło, aby ofiary przemocy 
miały zapewnioną bezpłatną pomoc prawną oraz wsparcie jeszcze przed 
podjęciem kroków prawnych i aby prawodawstwa krajowe umożliwiły na-
tychmiastowe usunięcie sprawcy ze wspólnie zajmowanego mieszkania, bez 
konieczności oczekiwania na postanowienie sądu. 

Nawet Unia Europejska, dla której przemoc w rodzinie nie stanowi głów-
nego przedmiotu zainteresowania, i w tej kwestii dąży – podobnie jak w in-
nych sprawach kryminalnych – do poprawy zasadności i do harmonizacji 
norm prawnych państw członkowskich18. Nieraz już akcentowała potrzebę 
zapewnienia skutecznej ochrony ofiarom przemocy domowej. Np. decyzją 
ramową z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym (2001/220/WSiSW)19 Rada UE wezwała państwa członkowskie do 
zapewnienia – poprzez przepisy prawa krajowego oraz praktykę ich stoso-
wania – realizacji prawa ofiar do ochrony i bezpieczeństwa. Podkreśliła przy 
tym, że odpowiednie szkolenie osób mających kontakt z ofiarami, w szcze-

                                       
17 E. B i e ń k o w s k a, Rada Europy o przemocy w rodzinie, Gazeta Sądowa 1996, nr 18, s. 18. 
18 T. T a k á c s, The Governmental System of the European Union, (w:) N. C h r o n o w s k i, 

T. D r i n ó c z i, T. T a k á c s (red.), Governmental Systems of Central and Eastern European 
States, Warszawa 2011, s. 64. 

19 Dz. Urz. UE L 82, s. 1. 
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gólności z tymi najbardziej wrażliwymi, jak z dziećmi, kobietami, osobami 
starszymi lub niepełnosprawnymi, ma zasadnicze znaczenie nie tylko 
z punktu widzenia ofiar, lecz także dla realizacji celów postępowania20.  

Te formy ochrony ofiar, wyznaczone standardami międzynarodowymi, 
obecnie można uznać za powszechne w ustawodawstwach państw europej-
skich i coraz częściej przez nie stosowane w praktyce. Wiele państw przyj-
muje a priori, że przemoc domowa jest kwestią bezpieczeństwa publiczne-
go, a nie sprawą prywatną i to państwo ponosi odpowiedzialność za jej wy-
stępowanie. Włochy natomiast – jak pokazuje sprawa Talpis – nie dostoso-
wały krajowych regulacji do specyfiki przemocy domowej – do tego mającej 
poważne rozmiary na obszarze całego państwa, przez co nie mogły korzy-
stać z żadnych skutecznych form ochrony kobiet przed przemocą domową. 
Dobre praktyki w tych sprawach także nie funkcjonowały.  

7. Konkluzje 

Konkludując, w wyroku w sprawie Talpis Trybunał słusznie wskazał na 
naruszenie art. 2, art. 3 oraz art. 14 w związku art. 2 i art. 3 Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

Władze włoskie nie mogły ochronić matki i syna, bo nie podjęły odpo-
wiednio szybkich i skutecznych działań zapobiegających przemocy w rodzi-
nie. W postępowaniu karnym nie zastosowały żadnych rozsądnych środków 
umożliwiających usunięcie realnego i bezpośredniego zagrożenia życia 
i zdrowia skarżącej i jej dzieci, w szczególności nie wydały postanowienia 
o ochronie, nie zakazały zbliżania się sprawcy do ofiar przemocy. Ani organy 
ścigania, ani sądy nie zachowały wymogu badania sprawy szybko i bez 
zbędnej zwłoki. Powtarzające się akty przemocy domowej, doprowadzające 
w końcu do śmierci i usiłowania zabójstwa, potwierdziły, że zagwarantowa-
nie praw miało jedynie charakter iluzoryczny, a nie konkretny i skuteczny.  

Bierność na przemoc w rodzinie ze strony państwa stanowi szczególnego 
rodzaju przyzwolenie na tą przemoc, co może – jak w przypadku Elisavety 
Talpis – spełniać przesłanki dyskryminacji ze względu na płeć, jak również 
ze względu na pochodzenie narodowe. Naruszone zostało in concreto pra-
wo skarżącej do równego traktowania i równej ochrony w świetle prawa. Mi-
mo że skarżąca i jej dzieci znajdowali się w grupie tzw. vulnerable individu-
als, niezrealizowane pozostało ich prawo do wzmożonej ochrony przed 

                                       
20 Zob. E. B i e ń k o w s k a, Sytuacja ofiar przestępstw w postępowaniu karnym w świetle stan-

dardów w Unii Europejskiej, Studia Prawnicze 2001, nr 3–4, s. 37 i n.; E. Z i e l i ń s k a, Ko-
mentarz (do decyzji ramowej Rady 2001/220/WSiSW), (w:) E. Z i e l i ń s k a (red.), Prawo 
Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. IV: Dokumenty karne, część II: Wybór tekstów 
z komentarzami, Warszawa 2005, s. 632 i n. 
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przemocą domową w formie skutecznej prewencji. Dyskryminacja ze strony 
państwa przejawiała się w zaniechaniu podjęcia skutecznych środków prze-
ciwdziałających aktom przemocy, a zarazem w powtarzającej się tolerancji 
wobec trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się skarżąca jako kobieta i jako cu-
dzoziemka.  

W szerszym kontekście dyskryminacja ze względu na płeć wynikała 
z powszechnej w państwie tolerancji przemocy domowej wobec kobiet. We 
Włoszech skala tego zjawiska nadal pozostaje duża, co jest wynikiem nie-
równości między płciami. Sprzyjają temu zarówno braki w krajowym prawo-
dawstwie, jak i w dużej mierze pozorne przestrzeganie międzynarodowych 
standardów ochrony przed przemocą domową. Włoskie rozwiązania prawne 
nie są skoncentrowane na potrzebach ofiary. Brakuje w nich środków ochro-
ny dostosowanych do specyfiki przemocy domowej – dla odpowiedniego 
zapobiegania, ścigania, karania, a wreszcie naprawienia szkody, przez co 
podejmowane w praktyce działania często okazują się nieskuteczne. 
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Commentary to the judgement of the ECtHR  
of 2 March 2017 in the case of Talpis v. Italy, 

complaint No. 41237/14  
(about domestic violence) 

Abstract 

In the judgement of 2 March 2017 in the case of Talpis v. Italy, the Euro-
pean Court of Human Rights once again refers to the problem of domestic 
violence, in particular to the obligation of states to protect victims. The rights 
guaranteed in the Convention must be concrete and effective. States can not 
infringe the right to equal treatment and equal protection in the light of law. 
The discrimination of women and discrimination based on national origin are 
prohibited. Moreover, states should prevent social and cultural consent on 
domestic violence, both trough proper legislation, the introduction of instru-
ments of effective legal protection, and by adhering international standards 
of protection against domestic violence.  
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Wojciech Kotowski 

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. K 6/151  

Konstytucyjność modelu społecznej inspekcji 
pracy 

Streszczenie 

Autor na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 
2018 r., sygn. K 6/15 eksponuje konstruktywność dezaprobaty Trybunału 
wobec zarzutów niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 567) i art. 185 § 1 Kodeksu pracy (k.p.). Wnikliwość Trybunału podczas 
rozpoznawania zarzutów Prezydenta Konfederacji Lewiatan doprowadziła 
do słusznego rozstrzygnięcia, które zapadło jednogłośnie. 

Słowa kluczowe 

Konstytucja, społeczna inspekcja pracy, Kodeks pracy, kontrola, standard 
pracy, obowiązek udzielania informacji. 

 
Trybunał, po zbadaniu zarzutu niekonstytucyjności przepisów art. 1, 3, 
5, 7, 8 i 11 s.i.p. oraz art. 185 k.p. orzekł o zgodności z Konstytucją wy-
mienione przepisy z wyjątkiem art. 8 ust. 2 s.i.p. Przepis ten w zakresie, 
w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia społecznemu inspektorowi 
pracy informacji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody 
pracownika w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiąza-
łaby się z udostępnieniem danych osobowych tego pracownika, jest 
niezgodny z art. 47 Konstytucji. 

 
Skierowany do Trybunału Konstytucyjnego (dalej: Trybunał) przez Prezy-

denta Konfederacji Lewiatan (dalej: Wnioskodawca) wniosek dotyczył zarzu-
tu niekonstytucyjności art. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 

                                       
1 OSNPK 2018, nr 7–8, poz. 39. 
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24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy2 (dalej s.i.p.) oraz 185 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy3 (dalej k.p.). Wskazano jakoby 
nastąpiło naruszenie art. 2, 20, 22 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 47 Konstytucji.  

Trybunał wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. K 6/15 uznał zgod-
ność z Konstytucją niemal wszystkich regulacji powołanych ustaw, z wyjąt-
kiem art. 8 ust. 2 s.i.p. Przepis ten w zakresie, w jakim nie uzależnia obo-
wiązku udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania 
mu dokumentów od uzyskania zgody pracownika w wypadkach, w których 
realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udostępnieniem danych osobo-
wych tego pracownika, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji. Ponadto Trybu-
nał postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyj-
nym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.  

Obszar, którym zajął się Trybunał obejmował następujące zagadnienia.  
Już prima facie jawi się twierdzenie, że brzmienie art. 1 s.i.p. – iż spo-

łeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, 
mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych 
w przepisach prawa pracy, a więc w korelacji z dyspozycją art. 185 k.p., 
w myśl którego społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym prze-
pisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja 
pracy (§ 1), natomiast organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspek-
cji pracy oraz zasady jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i in-
nymi państwowymi organami nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy – 
w pełni koresponduje z zasadą demokratycznego państwa wyrażoną dyspo-
zycją art. 2 Konstytucji. Zasadność kwestionowanych regulacji (art. 1 s.i.p. 
i art. 185 k.p.) obejmuje również zasadę społecznej gospodarki rynkowej 
opartej, w myśl art. 20 Konstytucji, na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów spo-
łecznych. Nie ograniczają one bezzasadnie również działalności gospodar-
czej (art. 22 Konstytucji), ponieważ jest to zagwarantowane odpowiednią 
dyspozycją rangi ustawowej, która może być zastosowana wyłącznie ze 
względu na ważny interes publiczny. Tym samym nie zostaje naruszona za-
sada wolności i praw wyrażona treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie 
dyspozycją którego ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności pu-

                                       
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 567. 
3 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502. 
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blicznej, albo wolności i praw innych osób, przy czym ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Zakładowy społeczny inspektor pracy funkcjonuje w ramach całego za-
kładu, a pozostali odpowiednio jako oddziałowi lub grupowi inspektorzy pra-
cy (art. 3 ust. 1 s.i.p.). Przepis ten – z natury rzeczy – musi być obwarowany 
należną ochroną stosunku pracy społecznego inspektora. Rolę tę sprawuje 
art. 13 ust. 1 s.i.p., w myśl którego zakład pracy nie może wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego 
inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wy-
gaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę 
może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu 
zakładowej organizacji związkowej. Nie ma wątpliwości, że powyższe prze-
pisy nie naruszają zasad określonych w art. 20 oraz 22 w związku z art. 31 
ust 3 Konstytucji. Podobną tezę zgodności z Konstytucją kształtują dyspozy-
cje art. 8 i 11 s.i.p. Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym 
czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania zadań 
określonych w art. 4 (art. 8 ust. 1 s.i.p.) oraz żądania od kierownika zakładu 
pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji, a także okaza-
nia dokumentów w sprawach wchodzących do zakresu jego działania (art. 8 
ust. 2 s.i.p.). Z kolei, na podstawie ustaleń własnych zakładowy inspektor 
społeczny pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, za-
lecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 11 
ust. 1 s.i.p.), a w razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować 
wypadek przy pracy podmiot ten występuje do kierownika zakładu pracy 
o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, przy czym w wypadku niepod-
jęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzyma-
nia pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiada-
miając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. 

Jest oczywiste, że wszędzie tam, gdzie uprawnienia istnieją również wy-
magania i odpowiedzialność. Tę sferę równowagi zapewnia art. 5 i 7 s.i.p. 

Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość za-
gadnień wchodzących do zakresu działania społecznej inspekcji pracy (art. 5 
ust. 3 zd. 1 s.i.p.). W razie niewywiązywania się inspektora z obowiązków 
może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek zakładowej organi-
zacji związkowej lub co najmniej jednej piątej pracowników (art. 7 ust. 2 
s.i.p.). Wskazane przepisy niewątpliwie urzeczywistniają zasadę sprawiedli-
wości społecznej, wyrażoną dyspozycją art. 2 Konstytucji. 

Wskazaną zgodność przepisów społecznej inspekcji pracy z postanowie-
niami Konstytucji zakłócił jednak art. 8 ust. 2 s.i.p. Otóż, w zakresie, w jakim 
nie uzależnia obowiązku udzielenia społecznemu inspektorowi pracy infor-
macji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody pracownika 
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w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udostęp-
nieniem danych osobowych tego pracownika, jest niezgodny z art. 47 Kon-
stytucji, w myśl dyspozycji którego każdy ma prawo do ochrony prawnej ży-
cia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym.  

W świetle dyspozycji art. 47 Konstytucji, każdy ma „prawo do ochrony 
prawnej” wartości wymienionych w tym przepisie. Obowiązek zapewnienia 
tej ochrony ciąży – w rzeczy samej – na organach władzy publicznej. W kon-
tekście niniejszej sprawy Trybunał uznał za konieczne przypomnienie, że 
realizacja tego obowiązku nie polega wyłącznie na zaniechaniu przez pań-
stwo wprowadzania rozwiązań prawnych i podejmowania działań faktycz-
nych, które prowadzą do niekonstytucyjnej ingerencji organów władzy pu-
blicznej w sferę prywatności i autonomii informacyjnej jednostki (negatywny 
aspekt ochrony). Obowiązki wynikające z art. 47 Konstytucji mają jednocze-
śnie charakter „pozytywny”. Państwo ma bowiem obowiązek ukształtować 
takie środki ochrony prawnej, które uniemożliwią taką ingerencję zarówno ze 
strony organów władzy publicznej, jak i ze strony podmiotów prywatnych. Na 
gruncie konstytucyjnego prawa do prawnej ochrony własności i innych praw 
majątkowych Trybunał niejednokrotnie wskazywał, że „na ustawodawcy 
zwykłym spoczywa (…) nie tylko obowiązek pozytywny ustanowienia przepi-
sów i procedur udzielających ochrony prawnej prawom majątkowym, ale 
także obowiązek negatywny powstrzymania się od przyjmowania regulacji, 
które owe prawa mogłyby pozbawiać ochrony prawnej lub też ochronę tę 
ograniczać”4. Zdaniem Trybunału, stanowisko to należy odnieść odpowied-
nio do zasady prawnej ochrony prywatności.  

Wnioskodawca w uzasadnieniu zarzutów kilkakrotnie podkreślił, że utwo-
rzone już społeczne inspekcje pracy w praktyce nie wykonują zadań powie-
rzonych im przez ustawę albo realizują je w stopniu minimalnym. Nie wyklu-
czone, że podmiot ten posiada w tym zakresie własne doświadczenia, to 
jednak nie godzi się uogólnianie, w negatywnym znaczeniu, efektywności 
funkcjonowania społecznej inspekcji pracy. Takim wszakże uogólnieniem 
jest wyrażenie stanowiska, że wybór inspektorów – nierzadko w liczbie sta-
nowiącej istotną część ogólnej liczby pracowników – nie przekłada się na 
poprawę warunków pracy z uwagi na bierność inspektorów przejawiającą się 
niepodejmowaniem interwencji. Jego zdaniem, kontrola sprawowana przez 
społeczne inspekcje pracy jest nie tylko nieefektywna, ale także zbędna wo-
bec istnienia innych ustawowych mechanizmów kontroli przestrzegania pra-
wa pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy). Z takim twierdzeniem nie można 
się zgodzić.  

                                       
4  Wyrok z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 36/98, OTK ZU 1999, nr 3, poz. 40; orzeczenie 

zapadło na tle przepisów dotyczących wzajemnych rozliczeń między spółdzielcami i spół-
dzielniami. 
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Otóż, Państwowa Inspekcja Pracy5 jest organem powołanym do sprawo-
wania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności prze-
pisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym 
w ustawie. Do jej zadań, w myśl dyspozycji art. 10, należy: 1) nadzór i kon-
trola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosun-
ku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z ro-
dzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; 2) kon-
trola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działal-
ności oraz kontrola przestrzegania obowiązku: a) informowania powiatowych 
urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności, b) opłacania składek na Fundusz Pracy, c) doko-
nania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie 
jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, c) prowadzenia agen-
cji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, d) prowadzenia działalności przez 
podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy6, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a 
tej ustawy; 3) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców; 4) kontrola spełniania przez wyro-
by przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań lub kontrola 
w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu ustawy z dnia 
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku7, z wyłą-
czeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nad-
zoru rynku, w rozumieniu wymienionej ustawy, a także prowadzenie postę-
powań w sprawie takich wyrobów; 5) kontrola wyrobów wprowadzonych do 
obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie zasadni-
czych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określonych w odrębnych przepisach; 6) nadzór nad spełnianiem przez pra-
codawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 37 ust. 5 i 6 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i sto-
sowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Ko-

                                       
5 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 623). 
6 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, ze zm.). 
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1398. 
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misji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE8, zwanego da-
lej „rozporządzeniem nr 1907/2006”, zgodnie z odrębnymi przepisami doty-
czącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 7) nadzór nad prze-
strzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską 
Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia 
nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 8) podejmowanie działań po-
legających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, 
a w szczególności: a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, b) ana-
lizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 
zapobiegających tym chorobom, c) inicjowanie prac badawczych w dziedzi-
nie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny 
pracy, d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym, e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pra-
cy, f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających 
do zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 9) współdziałanie z organami 
ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 10) kontrola: 
a) przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa 
w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych9 oraz określonych w zezwoleniach na prowa-
dzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie 
mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na za-
mknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (m.in. w zakre-
sie: oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, środków 
bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, urządzeń 
używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 
zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inży-
nierii genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie), b) prowadzonej do-
kumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 
zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przepro-
wadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawie-
ra informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 11) kon-
trola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych10; 12) opinio-
wanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 13) prawo wno-

                                       
8  Dz. Urz. UE L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm. 
9  Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2134. 
10 Teksty jedn. (Dz. U. z 2017 r., poz. 664 oraz z 2018 r., poz. 138). 
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szenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w po-
stępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy; 14) wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa 
w art. 3045 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 15) wykony-
wanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowa-
niu pracowników w ramach świadczenia usług11; 16) udzielanie porad w celu 
wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, któ-
rzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz człon-
ków ich rodzin w zakresie: a) dostępu do zatrudnienia, b) warunków zatrud-
nienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiąza-
nia umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 
powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, c) dostępu do przywilejów 
socjalnych i podatkowych, d) zasad członkostwa w związkach zawodowych 
oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawi-
cielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracow-
ników, e) dostępu do szkoleń, f) dostępu do zasobów mieszkaniowych, 
g) dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla 
dzieci pracowników, h) pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 17) ściganie 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 
wykroczeń, o których mowa w art. 119–123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykro-
czeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach 
w charakterze oskarżyciela publicznego; 18) kontrola spełniania obowiąz-
ków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne12, w zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania 
kontroli, o której mowa w pkt 1; 19) kontrola wypłacania wynagrodzenia 
w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę13; 20) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektó-
re inne dni14, w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wy-
konywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z han-
dlem w placówkach handlowych; 21) wykonywanie innych zadań określo-
nych w ustawie i przepisach szczególnych. Ponadto do zadań PIP należy 
nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy: 1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosu-

                                       
11 Dz. U., poz. 868 oraz tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 107. 
12 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm. 
13 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 847. 
14 Dz. U. poz. 305. 
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nek pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność go-
spodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, 
niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona; 
2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 
3) osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 
wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym 
powierzone im prace. 

Natomiast społeczna inspekcja pracy jest – w rzeczy samej – służbą spo-
łeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez za-
kład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę 
uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społecz-
ni inspektorzy pracy mają prawo: 1) kontrolowania stanu budynków, maszyn, 
urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) kontrolowania prze-
strzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych 
i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych 
i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych; 3) uczestniczenia w kontroli prze-
strzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego; 4) brania udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy; 5) brania udziału w analizo-
waniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowania na cho-
roby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy 
oraz kontrolowania stosowania przez zakłady pracy właściwych środków 
zapobiegawczych; 6) uczestniczenia w przeprowadzaniu społecznych prze-
glądów warunków pracy; 7) opiniowania projektów planów poprawy warun-
ków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planów rehabilitacji zawodowej, 
a także kontrolowania realizacji tych planów; 8) podejmowania działania na 
rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu wła-
ściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na 
przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy; 9) wykonywania innych zadań określonych w ustawie i w prze-
pisach szczególnych. 

Z zaprezentowanych katalogów zadań obu instytucji jednoznacznie wyni-
ka, że są one tak dalece różne, iż w żaden sposób ich czynności wzajemnie 
nie kolidują i nie powielają się. Natomiast ich jedyną powinnością wspólną 
jest dążenie do zagwarantowania odpowiedniego – co oczywiste zgodnego 
z prawem – standardu pracy.  

Wnioskodawca zarzucił nieefektywność i zbędność społecznej inspekcji 
pracy co powoduje, że ciężary, jakie ponoszą pracodawcy w związku z wy-
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konywaniem społecznej kontroli przestrzegania prawa pracy, prowadzą do 
nieproporcjonalnej ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Zachodzi 
dość jaskrawa niekonsekwencja, a nawet wręcz sprzeczność. Nieefektyw-
ność społecznych inspektorów pracy – z reguły – charakteryzuje się pozo-
rowanymi działaniami, które są mało wydajne. Skoro działania nie prowadzą 
do wyników, jak zatem mogą stanowić dotkliwą ingerencję ograniczającą 
działalność gospodarczą. Myślę, że istota zagadnienia tkwi w czym innym. 
Otóż, mało kto, w tym pracodawca, lubi kontrolowanie i wytykanie błędów, 
tak więc stara się odwrócić uwagę wykazując, że owe działania dezorgani-
zują planowane funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie bez kozery utarło się 
powiedzenie: „złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy”. A sprawa jest 
bardzo prosta. W sytuacji organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
w granicach prawa z równoczesnym zachowaniem wysokich standardów 
pracy, żadna kontrola przeprowadzona – co oczywiste – lege artis nie bę-
dzie stanowiła dla przedsiębiorcy najmniejszej uciążliwości.  

W prezentowanej sprawie Trybunał nie oceniał trafności twierdzeń wnio-
skodawcy o nieefektywności instytucji społecznej inspekcji pracy, wszak nie 
było to jego zadaniem. Trybunał jest – w rzeczy samej – nie sądem faktów, 
lecz sądem prawa. Oznacza to – ni mniej ni więcej – że dokonuje oceny czy 
zakwestionowane przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy są poprawne 
z punktu widzenia zasad prawidłowej legislacji, umożliwiając realizację ce-
lów zakładanych przez ustawodawcę i nie rodzą nadmiernych, a tym samym 
negatywnych skutków, nieprzewidzianych na etapie tworzenia prawa, a tak-
że czy przepisy te nie prowadzą do nieproporcjonalnej ingerencji w wolność 
działalności gospodarczej pracodawców. I to zadanie Trybunał wypełnił per-
fekcyjnie, dokonując analizy zgłoszonego do rozpoznania zagadnienia 
z najwyższą starannością w warunkach obiektywizmu i bezstronności. 

Ocena tego, czy w praktyce społeczna inspekcja pracy w sposób efek-
tywny realizuje, czy też nie, funkcje, jakie są jej przypisane, należy zasadni-
czo do ustawodawcy. W przypadku, gdyby ustawodawca podzielił konstata-
cje wnioskodawcy o powszechnym braku aktywności społecznych inspekto-
rów pracy oraz o nadużywaniu przez zakładowe organizacje związkowe 
ustawy o społecznej inspekcji pracy wyłącznie w celu objęcia jak największej 
liczby etatów pracowniczych szczególną ochroną trwałości zatrudnienia, 
może podjąć w tym zakresie stosowną interwencję prawodawczą.  
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Constitutionality of the social labor inspection 
model 

Abstract 

Author on the basis of the judgment of the Constitutional Tribunal of April 
26, 2018, Ref. K 6/15, emphasizes the constructiveness of the disapproval 
of the Tribunal against allegations of unconstitutionality of some provisions 
of the Act of 24 June 1983 of social labor inspection (consolidated text Jour-
nal of Laws of 2015, item 567 and Article 185 § 1 of the Labor Code (kp) The 
Court's insight while examining the charges formulated by the President of 
the Confederation Lewiatan led to a just decision which was unanimously 
decided. 
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2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przy-
pisów dolnych 9) oraz pojedynczy odstęp między wierszami.  

Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 
30 stron znormalizowanego tekstu, a pozostałych opracowań – 20 stron.  

Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów), 
tytuł pracy, krótkie (kilkuzdaniowe) streszczenie ujmujące główne tezy opra-
cowania oraz kluczowe słowa. Tytuł artykułu, streszczenie i kluczowe słowa 
powinny być powtórzone w języku angielskim.   

Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, 
adres e–mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), 
z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji za-
trudniającej oraz zajmowanego stanowiska.  

 
Wszystkie prace przed publikacją są opiniowane przez stałych recenzen-

tów współpracujących z redakcją. 
 

Materiały należy przesyłać na adres e–mail: 
marketing@wsp-inow.pl. 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach 

zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeró-
bek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane.  
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