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1. Redaktor naczelny i członkowie Redakcji 

odpowiedzialni za poszczególne działy 

czasopisma (redaktorzy tematyczni) 

dokonują wstępnej oceny nadesłanych 

materiałów pod kątem ich zgodności 

z charakterem „Nomos & Dike” oraz 

wymogami w zakresie metodyki publikacji 

naukowych.  

2. Do tekstu złożonego do „Nomos & Dike” 

przez autora nie posiadającego stopnia 

zawodowego magistra powinna zostać 

dołączona rekomendacja samodzielnego 

pracownika naukowego – specjalisty 

z właściwej dziedziny.  

3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co 

jednego niezależnych recenzentów, 

samodzielnych pracowników naukowych, 

spoza jednostki naukowej afiliowanej przez 

autora publikacji. Nie powołuje się 

recenzentów spośród członków Rady 

Naukowej i Redakcji „Nomos & Dike” oraz 

jednostki w której afiliowany jest redaktor 

naczelny „Nomos & Dike”.  

4. W przypadku tekstów powstałych w języku 

obcym, co najmniej jeden z recenzentów 

jest afiliowany w instytucji zagranicznej 

innej niż narodowość autora publikacji.  

5. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają 

swoich tożsamości.  

6. Pisemna recenzja, sporządzona według 

wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 

procedury (www), zawiera jednoznaczny 

wniosek recenzenta dotyczący warunków 

dopuszczenia artykułu naukowego do 

publikacji lub jego odrzucenia.  

7. Kryteria kwalifikowania albo odrzucenia 

publikacji oraz formularz recenzji znajdują 

się na stronie internetowej „Nomos & 

Dike”.  

8. Redakcja udostępnia listę recenzentów 

publikacji w każdym numerze czasopisma 

w wersji elektronicznej.  

9. Lista recenzentów na stałe 

współpracujących ze „Nomos & Dike” jest 

udostępniona na stronie internetowej 

czasopisma. 

PROCEDURA RECENZOWANIA: 
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ANETA DZIEWIOR  

Uniwersytet Opolski 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PODMIOTÓW 

UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z PRAWA ODMOWY 

ZEZNAŃ W PROCESIE KARNYM 

 

Treść: 1. Wprowadzenie. – 3. Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa 

odmowy składania zeznań – 3. Osoba najbliższa – 4. Osoba pozostająca faktycznie we 

wspólnym pożyciu – 5. Osoba pozostająca z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku – 

6. Podsumowanie. 

1. Wprowadzenie 

Prawo świadka do odmowy składania zeznań wynika ze złożonej problematyki zakazów 

dowodowych. Doktryna wyróżnia pojęcie zakazów dowodowych w znaczeniu wąskim jako 

zakazy dowodzenia oraz w znaczeniu szerokim obejmującym wszelkiego rodzaju ograniczenia 

co do możliwości dowodzenia oraz wprowadzania i przeprowadzania dowodów, jak 

i wykorzystania w procesie karnym1. Aby nie omawiać w całości tak obszernego zagadnienia 

należy wspomnieć, iż „zakazy dowodowe koncentrują ogromny ładunek kolizji, 

przeciwstawiając interesy o najwyższej doniosłości procesowej” 2 . Mowa tutaj oczywiście 

o jednej z najważniejszych zasad procesu karnego – zasadzie prawdy materialnej. Celem 

postępowania jest jak najdokładniejsze ustalenie okoliczności faktycznych mających miejsce 

w czasie popełnienia przestępstwa, co osiągane jest w przeważającej mierze za pomocą zeznań 

świadków. Z drugiej strony, zakazy dowodowe ustanowione zostały w celu ochrony pewnego 

dobra uznanego przez ustawę za istotne. Dobra te charakteryzują się dużym zróżnicowaniem 

ze względu na zróżnicowane życie społeczne3. 

Pod pojęciem prawa odmowy do składania zeznań rozumieć należy normy zwierające 

określenia „odmowa zeznań”, „prawo odmowy”, „odmawiać zeznań”, „uchylić się od 

                                                      
1 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013, s. 220, 293. 
2 K. Łojewski, Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970, s. 6. 
3 Tamże, s.11. 
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odpowiedzi na pytanie”, a nie wszelkie normy eliminujące dowód z zeznań świadka. Ponadto 

istotną cechą skorzystania z tego uprawnienia jest oświadczenie świadka. Nie działa zatem 

automatycznie z mocy prawa, a jest dyktowane określonym zachowaniem świadka. Świadek 

może nie skorzystać z przysługującego mu przywileju. Na organie procesowym nie ciąży wtedy 

żadne ograniczenie w jego przesłuchaniu. W drodze wyjaśnienia należy zaznaczyć, że do 

pojęcia prawa odmowy zeznań doktryna zalicza również regulację dotyczącą prawa świadka 

do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie4 . K. Łojewski zaznacza, że w obu przypadkach 

chodzi o prawo do odmowy składania zeznań z tym, że w art. 183 k.p.k5. następuje to w części. 

Ustawodawca zróżnicował w tym wypadku zakres ochrony wypowiedzi. W art. 183 k.p.k. 

ochronie podlega część zeznań jakie złożyła dana osoba. Zaznaczyć należy więc stanowczo, że 

nie ma różnic podmiotowych pomiędzy art. 182, a 183 k.p.k. Istnieją jedynie różnice 

ilościowe6. 

2. Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa odmowy składania zeznań 

Art. 182, 183 § 3, 185 k.p.k. wskazują na krąg podmiotów uprawnionych do 

skorzystania z przywileju odmowy składania zeznań w procesie karnym. Nie ma wątpliwości, 

iż regulacja art. 185 k.p.k. stanowi integralną część pojęcia prawa świadka do odmowy zeznań. 

Nasuwa się zatem pytanie, kim są owe uprawnione podmioty? Odpowiedź znajduje się przede 

wszystkim w art. 115 § 11 k.k. 7  Przepis definiuje pojęcie osoby najbliższej. Dzięki 

zamieszczeniu danego pojęcia w ustawie, a co za tym idzie stworzeniu definicji ustawowej, 

ustawodawca nie pozostawia wątpliwości co do rozumienia danego terminu. Znaczne 

kontrowersje oraz wątpliwości budzą zdecydowanie określenia osoby pozostającej we 

wspólnym pożyciu (art. 182 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.), jak i osoby pozostającej 

z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym (art. 185 k.p.k.).W celu znalezienia 

odpowiedzi na to pytanie należy pochylić się nad bogatym i równocześnie zróżnicowanym 

orzecznictwem, o czym w dalszej części niniejszego opracowania. 

Osoby uprawnione mogą przeto do pierwszego przesłuchania skorzystać 

z przysługującego im uprawnienia. Jak wskazuje K. Marszał, „jeżeli świadek skorzystał 

z prawa odmowy zeznań we wcześniejszym stadium procesu, na rozprawie może swoje zdanie 

                                                      
4 Tamże, s. 11. 
5  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm.). 
6 Tamże, s.11. 
7  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
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zmienić i wyrazić gotowość zeznawania”8. Konsekwencją takiego zachowania świadka jest to, 

że jego wcześniejsze zeznania nie mogą stanowić dowodu w procesie karnym, ani nie mogą 

być odtworzone. Warunkiem jest odmowa zeznań nie później niż przed rozpoczęciem 

pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym 9 . Warto wskazać również, że prawo to 

przysługuje zarówno osobom pełnoletnim (które ukończyły 18 lat) jak i małoletnim. Sąd 

Najwyższy stwierdził: „Nie ma więc uzasadnienia dla podejmowania decyzji przez 

przedstawiciela ustawowego małoletniego świadka”10. Sąd Najwyższy już wcześnie wyraził 

podobny pogląd w uchwale z 1985 r. Stwierdził, że „Decyzja o skorzystaniu z prawa odmowy 

zeznań (art. 165 § 1 k.p.k.) należy do osoby, której przysługuje wymienione uprawnienie także 

wtedy, gdy do dnia przesłuchania nie ukończyła 18 lat” 11 . Sąd zatem bada w pierwszej 

kolejności stosunek danego świadka do oskarżonego i stwierdza czy kwalifikuje się do 

podmiotów mogących skorzystać z odmowy zeznań w procesie karnym. W dalszej części 

zamieszczona zostanie charakterystyka poszczególnych kategorii podmiotów. 

3. Osoba najbliższa 

Jak wspomniano wyżej, pojęcie osoby najbliższej zamieszczono w art. 115 § 11. 

Stanowi on, że osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty 

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Sąd Najwyższy w jednej 

z uchwał uzasadnił to prawo związkiem uczuciowym, jaki łączy wymienione osoby 

z oskarżonym. Chodzi między innymi o to, aby nie stawiać tych osób w trudnym położeniu. 

Instytucja odmowy zeznań służy świadkowi, a nie oskarżonemu i ma zapobiec konfliktowi 

moralnemu, który zaistniałby, gdyby świadek zeznawał przeciwko osobie najbliższej 12 . 

K. Łojewski wskazuje na podobne wartości ujmując je nieco inaczej: „przedmiotem jego 

ochrony są nie jakiekolwiek uczucia, konflikty czy rozterki duchowe świadka, lecz związek 

rodzinny w takim zakresie, jak i przepisie został sprecyzowany, a konkretnie – świadek 

legitymujący się istnieniem między sobą a oskarżonym lub podejrzanym takiego związku”13. 

Natomiast M. Cieślak wskazuje na stosunek uczuciowy, który można domniemywać 

                                                      
8 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013, s. 302. 
9 Tamże, s. 302. 
10 Uchwała SN z 19 lutego 2003 r., I KZP 48/02, OSNKW 2003, nr 3-4, poz. 23. 
11 Uchwała SN z 20 grudnia 1985 r., VI KZP 28/85, OSNKW 2016, nr 5-6, poz. 30. Potwierdzają ten pogląd 

również glosy Z. Młynarczyka, PP 1987, nr 1, s. 63-66, i Z. Wrony, OSPiKA 1986, nr 11-12, s. 499-500. 
12 Uchwała SN z 11 listopada 1976 r., II KR 252/76, OSNGP 1977, nr 2, poz. 17. 
13 K. Łojewski, W obronie instytucji odmowy zeznań, „Palestra” 10/5(101), 52-66, 1966., s. 61. 
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w stosunkach rodzinnych danej osoby14. 

Określając szczegółowo, podmiotami uprawnionymi w rozumieniu przepisu Kodeksu 

karnego są: 

 małżonek, 

 krewni w linii prostej, tj. wstępni, czyli dziadkowie, rodzice, pradziadkowie oraz 

zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, 

 krewni w linii bocznej, a więc przede wszystkim rodzeństwo w tym przyrodnie 

(posiadające jedynie wspólnego ojca lub matkę), 

 powinowaci w linii prostej, czyli wstępni (ojczym, babka, prababka, macocha, dziadek, 

pradziadek) oraz zstępni (małżonkowie – zięć, synowa, dzieci, wnuki, prawnuki, 

pasierb, pasierbica), 

 powinowaci w linii bocznej, tj. rodzeństwo małżonka (szwagier, bratowa), mąż siostry, 

żona brata, 

 przysposabiający i jego małżonek lub przysposobiony i jego małżonek, 

 osoba pozostająca we wspólnym pożyciu15. 

Do tego grona Sąd Najwyższy zaliczył „pasierba oskarżonego jako powinowatego w linii 

zstępnej”16 oraz podobnie jak S. Zimoch, „męża siostry jako powinowatego w linii bocznej”17. 

Katalog uprawnionych zamieszczony w ustawie karnej (art. 115 § 11 k.k.) to katalog 

zamknięty. Niedopuszczalne jest jego rozszerzenie w drodze interpretacji. K. Marszał 

wskazuje, iż na podstawie tego poglądu „osoba będąca pod faktyczną opieką oskarżonego” nie 

skorzysta z tegoż uprawnienia 18 . Podmioty, o których mowa zostały wyszczególnione 

w definicji ustawowej na podstawie szczególnej więzi łączącej ją z osobą oskarżonego. 

Doktryna wskazuje na więź krwi, małżeństwo, stosunek przysposobienia, stosunek 

powinowactwa wynikający z wcześniej zawartego małżeństwa i na końcu wspólne pożycie 

będące szczególnym rodzajem więzi19. 

Ciekawym zagadnieniem pod względem odmowy składania zeznań jest właśnie 

małżeństwo i połączony z nim stosunek powinowactwa. Jak wiadomo małżeństwo zawarte 

zostaje według polskiego prawa, gdy spełnią się przesłanki określone w Kodeksie rodzinnym 

                                                      
14 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 278. 
15  S. Zimoch, Osoba najbliższa w prawie karnym, 1971., s. 1303-1304. 
16 Uchwała SN z dnia 10 listopada 1976 r., I KR 184/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 27. 
17 Uchwała SN z dnia 5 listopada 1981 r., I KR 240/81, OSNKW 1981, nr 12, poz. 73. 
18 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013., s. 301. 
19 Tamże, s. 301. 
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i opiekuńczym (jednoczesna obecność nupturientów oraz złożenie oświadczeń o wstąpieniu 

w związek małżeński przed osobą uprawnioną do odebrania takiego oświadczenia w świetle 

polskiego prawa). Ustaje natomiast w przypadku śmierci jednego z małżonków oraz z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo albo orzeczeniu rozwodu 20 . 

Przypadkiem śmierci jednego z małżonków będzie także uznanie go za zmarłego. Stosuje się 

wtedy domniemania z art. 55 k.r.o.21 stanowiące, że datą ustania małżeństwa jest data, którą 

przyjęto w orzeczeniu sądu jako chwila śmierci. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy 

wypowiedział się, że późniejsza wiadomość o tym, że uznany za zmarłego jednak żyje nie ma 

znaczenia w aspekcie ważności nowego związku małżeńskiego zawartego przez drugiego 

małżonka22.  

Zgodnie z panującym poglądem i regulacjami prawnymi nie ma znaczenia dla 

uprawnienia do odmowy składania zeznań orzeczenie separacji. Osoby takie dalej pozostają 

małżeństwem. Separacja nie stanowi sposobu rozwiązania małżeństwa. Powinowactwo 

pozostaje z omawianymi kwestiami w ścisłym związku. Powstaje w momencie zawarcia 

małżeństwa, a ustaje jedynie w przypadku unieważnienia małżeństwa. Zachodzi więc skutek 

ex tunc. Ustanie małżeństwa, jego rozwiązanie za pomocą orzeczenia rozwodu nie ma wpływu 

na ustanie powinowactwa. To daleko idąca konsekwencja, gdyż były małżonek pozostaje nadal 

osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 k.k., tym sposobem ma prawo do odmowy 

składania zeznań w sprawie gdzie oskarżonym jest współmałżonek 23 . Wypada wymienić 

również sytuacje wypracowane przez doktrynę prawa rodzinnego, w których nie można mówić 

o stosunku powinowactwa. Nie ma stosunku powinowactwa pomiędzy: 

 jednym z małżonków a osobą, która pozostaje w związku małżeńskim z którymś 

z krewnych drugiego małżonka (np. żona brata męża), 

 jednym z małżonków a powinowatymi drugiego małżonka, 

 powinowatym jednego małżonka a powinowatymi drugiego małżonka (np. siostra żony 

jako powinowata męża i brat męża jako powinowaty żony), 

 krewnymi jednego z małżonków a krewnymi drugiego małżonka (np. brat żony i siostra 

męża)24. 

                                                      
20 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012., s. 1391. 
21  Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682). 
22  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1964 r., I CR 996/62, OSNCP 5/1965, poz. 59. 
23  J. Winiarz. [w:] Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J., Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Komentarz, 2012., s. 148. 
24  Tamże, s. 148. 
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Kolejną charakterystyczną cechą powinowactwa (podobnie jak pokrewieństwa) jest to, 

że stanowi relacją symetryczną. Tak wskazuje A. Zoll twierdząc, że jeżeli jedna osoba jest 

powinowatą drugiej, to i ta druga będzie powinowatą pierwszej. Podaje dla przykładu relację 

dziadka żony jako powinowatego męża, to wtedy mąż wnuczki jest powinowatym dziadka25. 

To stwierdzenie, biorąc pod uwagę przytoczony przykład, wydaje się być najbardziej logiczne. 

4. Osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu 

Powyższe zagadnienie budzi spore kontrowersje zarówno w doktrynie jak 

i orzecznictwie. Trudno dokładnie określić relację pozostawania faktycznie we wspólnym 

pożyciu. Kodeks karny również nie zdefiniował tego pojęcia, co okazałoby się znacznym 

ułatwieniem. W czasie obowiązywania kodeksu karnego z 1969 r. to pojęcie było rozumiane 

w sposób bardziej jednolity. Przede wszystkim obejmowało jedynie konkubinat. Wskazuje na 

to szereg poglądów doktryny m.in. S. Zimoch, Osoba najbliższa w prawie karnym, 1971 r. czy 

A. Zoll Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo poszło tą samą drogą. Uznano, że elementami 

wspólnego pożycia jest wspólne pożycie psychiczne, fizyczne, trwałość związku czy wspólnota 

ekonomiczna26 . Ponadto potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.11.1975 r. 

V KR 203/75, OSPiK 1976, z. 10, poz. 187. Generalizując, doktryna wypracowała dwa 

rozbieżne poglądy. Pierwszym z nich jest właśnie wspomniany pogląd uznający wspólne 

pożycie za konkubinat, definiowany jako trwały związek dwojga ludzi niesformalizowany. Ta 

cecha wyklucza spod przytoczonej definicji luźne związki partnerskie charakteryzujące się 

przelotnością. Nie stanowią one podstawy do odmowy zeznań nawet wtedy, gdy pomiędzy 

partnerami zachodzą doraźne kontakty, w tym seksualne27. R. A. Stefański rozwinął powyższy 

pogląd dodając, iż trwałość związku to nie to samo co długotrwałość. Nie ma znaczenia to, że 

związek trwa krótki czas. Ważne jest jedynie to, aby z okoliczności towarzyszących temu 

związkowi wynikało, że partnerzy poważnie podchodzą do związku, a ponadto zamierzają go 

kontynuować nadal po złożeniu zeznań przez jednego z nich28.  

Istnienie związku pozamałżeńskiego ma być stwierdzone w procesie karnym. Nie musi 

być wiadomy w określonym środowisku. Nauka wskazuje jednak, że instrumentalny charakter 

                                                      
25  A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012 r., s. 1392. 
26 Kodeks karny, Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012., s. 704. 
27 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 1997 r., II Aka 226/97), OSN PiPr 1998, z. 10, poz. 

23. 
28 R. A. Stefański, Prawo odmowy zeznań w nowym kodeksie postępowania karnego, 1998., s. 118. 
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związku nie może zostać uznany za konkubinat. Autor jako przykład takiego związku jest np. 

związek zachowany jedynie w celu prowadzenia działalności gospodarczej 29 . Tak więc 

podsumowując powyższe informacje, związek uznany za wspólne pożycie to relacja między 

osobami o różnej płci (istnieje spór w doktrynie oraz orzecznictwie, o którym mowa w dalszej 

części opracowania), analogiczna do małżeństwa, co za tym idzie trwała, oparta na silnej 

emocjonalnej więzi oraz obcowaniu fizycznym.  

Dowodem wskazującym na trwałość relacji pomiędzy partnerami jest wspólne 

prowadzenie gospodarstwa domowego. Jednak J. Gajek twierdzi, iż prowadzenie wspólnego 

gospodarstwa domowego nie jest konieczne dla oceny związku faktycznego. Autor uznaje je 

wręcz za, jak to określa, zbędne. Stosując odpowiednio regulacje dotyczące małżeństwa, 

wywodzi, że małżonkowie nie muszą wcale posiadać tego samego miejsca zamieszkania. Mogą 

też ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej w drodze umowy małżeńskiej. Prowadziłoby to 

do stawiania większych wymagań konkubentom, którzy żyją w mniej formalnym związku od 

małżeństwa. Nie są więc ograniczani jak małżonkowie pewnymi regulacjami. Konkubenci 

układają swoje stosunki w zdecydowanie mniej formalny sposób 30 . Nie są związani tymi 

wszystkimi normami ustanowionymi dla małżeństwa, mimo iż określa się konkubinat jako 

surogat małżeństwa. 

Największą sporną kwestią jest jednak fakt czy związki homoseksualne również 

podlegają pojęciu pozostawania we wspólnym pożyciu. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków 

stwierdził, że konkubinat to związek analogiczny do małżeństwa tyle, że pozbawiony cechy 

legalności 31 . To stwierdzenie Sądu Najwyższego sugeruje zawężyć definicję konkubinatu 

jedynie do związków heteroseksualnych. Sąd Najwyższy nie odnosi się w tym orzeczeniu 

wcale, do coraz powszechniejszych w dzisiejszych czasach, związków homoseksualnych. 

Ustawa nie zawiera żadnych cech wspólnego pożycia. Nie zakreśla żadnych ram 

podmiotowych pod względem płci. Domniemywać należy zatem, że dopracowanie tej kwestii 

spoczywa na barkach orzecznictwa32. P. K. Sowiński trafnie wskazuje na konstytucyjny zakaz 

dyskryminacji partnerów ze względu na orientację seksualną. Jeżeli partnerzy spełnią wszystkie 

przesłanki wymagane przez przepisy ustawy do skorzystania z prawa odmowy składania 

zeznań z wyjątkiem płci, można to uznać za niezgodne z art. 32 Konstytucji RP. W drodze 

                                                      
29 A. Ślęzak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 31.03.1988 r.,(I KR 50/88), OSPiKA 4/1988., s. 206. 
30 J. Gajek, O pojęciu „faktycznego wspólnego pożycia” w prawie karnym, „Palestra” 16/3(171) 1972. s. 45. 
31 Wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSPiKA 4/1988, poz. 89. 
32 P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004 r., s. 38. 
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przypomnienia stanowi on o równości ogółu względem prawa. Według P. K. Sowińskiego 

partnerzy homoseksualni mogą prosić jedynie o zwolnienie od składania zeznań w procesie 

karnym (art. 185 k.p.k). Zdaniem niektórych autorów nie powinno tak być, gdyż Konstytucja 

jasno wskazuje na zakaz dyskryminacji obywateli w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP). Wspomnianą 

przyczyną z całą pewnością będzie orientacja seksualna33. 

W orzecznictwie również nie ma jednolitości co do orzekania o kwestii odmowy 

składania zeznań przez partnerów związków homoseksualnych. Niektóre sądy uznawały 

takiego partnera za osobę najbliższą, inne nie. Sąd Najwyższy podjął w końcu uchwałę 

odpowiadając na pytania prawne pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. 

Sąd Najwyższy uznał: „Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym 

pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której 

pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze 

(wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we 

wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest 

obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest 

warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 

k.k.”34. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że przepis art. 115 § 11 k.k. nie wyklucza istnienia 

związków homoseksualnych i w żaden sposób nie zakazuje istnienia przepisów, które 

chroniłyby interesy osób pozostających w takiej relacji (zarówno majątkowe i niemajątkowe).  

Również w doktrynie wskazuje się na uznanie za stosunek bliskości w prawie karnym 

wspólnego pożycia homoseksualnego w aspekcie przyznania określonych uprawnień 

procesowych takich jak m.in. prawo do odmowy składania zeznań. Charakter związku nie 

powinien hamować uprawnień przysługujących rodzinie czy rodzicielstwu35. Kolejnym głosem 

propagującym pogląd, iż osoby pozostające w związku homoseksualnym mają prawo do 

odmowy składania zeznań jest zdanie A. Siostrzonek – Sergiel36 . Zwolennicy omawianego 

poglądu twierdzą, iż pojęcie wspólnego pożycia jest podmiotowo szersze od pojęcia 

konkubinatu, a co za tym idzie obejmuje swoim zakresem również związki homoseksualne. Jak 

                                                      
33 Tamże, s. 38. 
34  Uchwała SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, OSNKW 2016 nr 3, poz. 19. 
35  P. Daniluk, Wspólne pożycie jako pojęcie karnoprawne, „Prokuratura i Prawo 6”, 2015, s. 21. 
36  A. Siostrzonek-Sergiel, Partnerzy w związkach homoseksualnych a „osoby najbliższe” w prawie karnym., 

„Rocznik” 2011, z. 4, s. 73. 
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wiadomo nie stanowią one zgodnie z polskim prawem konkubinatu37. 

Zdecydowanie należy stwierdzić, że po orzeczeniu wydanym przez Sąd Najwyższy 

z dnia 25.02.2016 r. nastąpiło można rzec, polepszenie sytuacji osób pozostających 

w związkach homoseksualnych. Sąd Najwyższy ujednolicił w pewien sposób orzecznictwo 

i sposób postępowania w omawianej sytuacji. Należy uznać przełomowe orzeczenie za krok 

w przód zrównujący niejako pary homoseksualne z heteroseksualnymi. Zdecydowanie 

zwiększyła się również ochrona prawna partnerów związków homoseksualnych38. 

Zwolennikiem drugiego poglądu jest K. Łojewski. Stwierdził, że trzeba rozszerzyć 

pojęcie osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu z oskarżonym na osoby nie 

mieszczące się formalnie w ramach owego przepisu k.p.k. 39  Autor wskazuje na szereg 

przykładów danych stosunków. Jako główny odnośnik uznał oczywiście konkubinat. Jednak 

pozostałe związki faktyczne, przytaczane przez autora, nie zostają uznawane przez część 

doktryny jako pojęcie osoby uprawnionej do odmowy składania zeznań w procesie karnym. 

Wymienia nieaktualny już dzisiaj związek między gospodarzem wraz z rodziną, 

a wychowankiem będącym do zasady osieroconym dzieckiem. To dziecko pracowało razem 

z tą wiejską rodziną i uznawane było przez nią za członka rodziny40. Powyższe okoliczności 

sprawdzać powinien sąd. Do jego zadań należy bowiem szereg czynności podejmowanych 

w celu ustalanie z jakim stosunkiem ma do czynienia. Jak wskazano powyżej, związkiem 

faktycznym nie jest jedynie związek nazwany w ustawie ale przede wszystkim związki, których 

istnienia dokonać można w łatwy, oczywisty sposób41. 

Jak wskazuje m.in. J. Czeszejko, w praktyce przeważa potoczne rozumienie 

faktycznego wspólnego pożycia rozumiane jako pożycie fizyczne, w węższym zakresie zaś 

jako konkubinat. Przedstawiony pogląd obejmujący pojęciem faktycznego wspólnego pożycia 

również inne związki pozostaje jednak w mniejszości, mimo iż zarówno doktryna jak 

i orzecznictwo nie są zgodne co do rozumienia pojęcia faktycznego wspólnego pożycia i nie 

znalazł zastosowania w praktyce42. 

                                                      
37  J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997., s. 206. 
38 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/924692,orzeczenie-sn-osoba-najblizsza-tej-samej-plci.html, 

[dostęp z 29.04.2017 r.].  
39 K. Łojewski, Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970, s. 72. 
40 Tamże, s.72. 
41 J. Gajek, O pojęciu „faktycznego wspólnego pożycia” w prawie karnym, „Palestra” 16/3(171) 1972, s. 46. 
42 J. Czeszejko, Kilka uwag na temat „faktycznego pożycia” w prawie karnym, „Palestra” 3/1972, s. 49. 
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5. Osoba pozostająca z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku 

Art. 185 k.p.k. wskazuje na możliwość skorzystania ze zwolnienia od złożenia zeznania 

lub odmowy na pytanie. Dane uprawnienie różni się od regulacji art. k.p.k. głównie tym, że to 

organ procesowy każdorazowo postanawia o jego przyznaniu. Ponadto organ jest obowiązany 

dokonywać wymaganych ustaleń faktycznych 43 . P. K. Sowiński wskazuje na kilka cech 

charakteryzujących dane uprawnienia. Są nimi m.in.: uprawdopodobnienie pozostawania 

z oskarżonym w „szczególnie bliskim stosunku osobistym”. Nie ma znaczenia kiedy powstał 

owy stosunek (przed czy po popełnieniu przestępstwa) oraz czy ma trwać w czasie 

rozpatrywania przez organ podstaw do zwolnienia z obowiązku odpowiedzi na pytania44. 

Co do samego pojęcia szczególnie bliskiego stosunku osobistego nie ma zawartej 

definicji w ustawie. Niesie to za sobą szereg nieporozumień jak i nieścisłości. Próba 

ujednolicenia omawianego pojęcia została podjęta więc przez orzecznictwo i doktrynę. 

Według niektórych przedstawicieli doktryny szczególnie bliski stosunek osobisty to 

związek z indywidualnie oznaczoną osobą, a nie zaś tylko z człowiekiem, który pełni pewną 

funkcję lub wykonuje określone czynności służbowe w których może zostać zastąpiony45. Inni 

zaś definiują go jako silną więź uczuciową istniejącą między świadkiem, a oskarżonym 

powodującą to, że składanie zeznań może wywołać wewnętrzny konflikt u świadka 46 . 

Natomiast autorzy komentarza pod. red. prof. P. Hofmańskiego stwierdzają, że szczególnie 

bliski stosunek osobisty „zachodzi wtedy gdy między świadkiem, a oskarżonym zachodzi więź 

emocjonalna lub uczuciowa”. Ponadto ich zdaniem związanie świadka z oskarżonym więzami 

pokrewieństwa lub powinowactwa w stopniu niewystarczającym na uzyskanie prawa do 

odmowy składania zeznań jako osoba najbliższa, pozwala na kwalifikację tego świadka do 

grona osób pozostających w szczególnie bliskim stosunku osobistym47. Wachlarz poglądów 

uzupełnia T. Grzegorczyk twierdząc, że szczególnie bliski stosunek osobisty to głównie takie 

„związki i powiązania osobiste”, które nie pozwalają zakwalifikować świadka do grupy osób 

najbliższych pozwalającej na odmowę składnia zeznań na podstawie art. 182 k.p.k. Autor dla 

przykładu podaje narzeczeństwo, pozostawanie we wspólnym pożyciu osób tej samej płci, 

                                                      
43 S. Kalinowski, [w:] Bafia J. i inni., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 221. 
44 P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004, s. 64. 
45 Z. Doda, A. Gaberele, Dowody w procesie karnym., Warszawa 1995, s. 220. 
46 Z. Gostyński, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom 1, red. Z. Gostyński, Warszawa 2000, s. 504. 
47 P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296. Tom 1, red. P. Hofmański, Warszawa 

2004, s. 797. 
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przyjaźń czy inny tego typu stosunek osobisty48.  

Orzecznictwo definiuje pojęcie szczególnie bliskiego stosunku w nieco odmienny 

sposób. Sąd Najwyższy postanowił, że pod tym pojęciem rozumiemy „inny wprawdzie nie 

wynikający z więzów pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa stosunek określony 

w art. 182, jednakże musi to być również stosunek silnie łączący z oskarżonym osobę mającą 

być przesłuchaną w charakterze świadka” 49 . Mimo ustalenia pewnej drogi rozumienia 

przytaczanego pojęcia w orzecznictwie zdarzały się kontrowersyjne i odmienne 

rozstrzygnięcia. Jednym z nich jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9.11.1990 r., w którym 

Sąd Najwyższy nie potraktował narzeczonej oskarżonego jako osoby najbliższej, gdyż nie 

pozostawała z nim we wspólnym pożyciu50. Należy się zgodzić z trafną krytyką doktryny wyżej 

wymienionego orzeczenia. Bardzo łatwo jest zagubić się w wachlarzu pojęć stosowanych przez 

Sąd Najwyższy. Problem polega bowiem na tym, że gdyby narzeczeni wspólnie zamieszkiwali 

i skonsumowali związek to mielibyśmy do czynienia z osobą pozostającą z oskarżonym we 

wspólnym pożyciu, a nie osobą pozostającą w szczególnie bliskim stosunku. Należy więc 

stanowczo odróżniać dane pojęcia, gdyż ma to swoje konsekwencje procesowe. Głównie 

w sposobie skorzystania z prawa odmowy zeznań jak i w samym zakresie danego uprawnienia. 

Kolejnym problemem tego orzeczenia jest jak wskazuje P. K. Sowiński błędne twierdzenie 

Sądu Najwyższego, że narzeczona nie jest osobą pozostająca z oskarżonym w szczególnie 

bliskim stosunku osobistym. Faktem powszechnie znanym jest to, że stosunek narzeczeństwa 

nie jest uregulowany prawem, jednak przyjęło się, że poprzedza zawarcie związku 

małżeńskiego. Pozwala to domniemywać więź kształtującą się pomiędzy narzeczonymi 51 . 

L. Stecki wskazuje na potrzebę badania każdorazowo okoliczności towarzyszących stosunkowi 

narzeczeństwa, oceniając je w aspekcie kręgu kulturowego oraz powiązań psychicznych 

i uczuciowych. Jako przeciwieństwo związku między narzeczonymi należy traktować typowy, 

luźny związek dwojga osób, które nie przykładają do niego wagi oraz co charakterystyczne dla 

takiego typu związków oparty na incydentalnych kontaktach płciowych. Organ procesowy 

zobowiązany jest w takim przypadku szczególnie wnikliwie zbadać okoliczności faktyczne 

towarzyszące relacji między danymi osobami. Wydaje się być trafna odmowa przyznania 

uprawnienia z art. 185 k.p.k. w takiej sytuacji52. 

                                                      
48 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 397 i 496. 
49 Wyrok SN z dnia 16 marca 1979 r., IV KR 36/79, niepubl. 
50 Wyrok SN z dnia 9 listopada 1990 r., WR 203/90, OSP 9/1991, poz. 205. 
51 P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004., s. 65. 
52 L. Stecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.11.1990 r., WR 203/90, OSP 9/1991, s. 395. 
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P. K. Sowiński wskazuje jako podmioty uprawnione w rozumieniu art. 185 k.p.k. 

również partnerów związków homoseksualnych. Autor stoi na stanowisku, że osoby tej samej 

płci pozostające w związku nie spełniają warunków określonych w Konstytucji, by uznać taki 

związek za konkubinat 53 . Zagadnienie to zostało przedstawione we wcześniejszej części 

opracowania. 

Podsumowując pojęcie szczególnie bliskiego stosunku osobistego Sąd Najwyższy 

wskazuje jeszcze, na to aby stosunek łączący świadka z oskarżonym był silny 54 . Chodzi 

głównie o relacje jakie panują między zainteresowanymi osobami. Nie zawsze będzie to 

częstotliwość utrzymywanych kontaktów. Ważny jest sam stosunek świadka do oskarżonego, 

jego przywiązanie czy pozycja zajmowana przez oskarżonego w życiu danej osoby. Sąd 

powinien się zatem skłaniać ku zwolnieniu przyjaciela oskarżonego niż osoby z nim skłóconej. 

Mówiąc prościej w skorzystaniu z uprawnienia z art. 185 k.p.k. wymagane jest wykazanie 

głębszej relacji, utrzymywania rzeczywistych kontaktów z oskarżonym, a nie sam fakt 

spokrewnienia, co wystarcza w zastosowaniu art. 182 k.p.k.55 

6. Podsumowanie 

Jak widać określenie podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa odmowy 

składania zeznań nie jest jednoznaczne. W opracowaniu poruszono jedynie określenie 

podmiotów, które wzbudzają największe kontrowersje i wątpliwości. Ustawa w kilku miejscach 

wskazuje na pewne luźne pojęcia pozostawiające dużą dozę luzu decyzyjnego. To wręcz pole 

do popisu dla przedstawicieli doktryny i orzecznictwa. Z jednej strony wydaje się to być zaletą, 

gdyż pozwala to na elastyczne dostosowywanie danych pojęć do zmieniających się realiów. 

Z drugiej jednak strony brak definicji ustawowych powoduje kontrowersje i spory, a co za tym 

idzie niejednolite orzecznictwo sądów. Zagadnienie prawa odmowy zeznań jest bardzo ważnym 

elementem w życiu obywatela. Wiąże się z delikatnymi i wrażliwymi odczuciami jakie 

towarzyszą osobie jakkolwiek związanej z oskarżonym, która musi zdecydować jak postąpić. 

Nieraz jasno określona prawnie sytuacja rozwiązałaby czy wręcz nie dopuściła to dylematu 

wewnętrznego jaki targa świadkiem w procesie karnym. Może warto więc pokusić się o tezę, 

że w związku z tak dynamicznymi zmianami dzisiejszych czasów w obrębie stosunków 

                                                      
53 P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004., s. 66. 
54 Wyrok Sądu Najwyższego 16 marca 1979 r., IV KR 36/79, niepubl. 
55 P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004 r., s. 66. 
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międzyludzkich warto by ujednolicić pojęcia ustawowe w zakresie prawa odmowy do 

składania zeznań w procesie karnym. 
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO 

SKORZYSTANIA Z PRAWA ODMOWY ZEZNAŃ W PROCESIE KARNYM 

Streszczenie 

Celem opracowania jest przybliżenie instytucji prawa świadka do odmowy składania 

zeznań w polskim procesie karnym w aspekcie kręgu podmiotów uprawnionych, jak 

i wynikających z tego licznych wątpliwości oraz rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie. 

W opracowaniu poruszono ważny aspekt prawa odmowy składania zeznań w procesie karnym 

jakim są same podmioty uprawnione. W doktrynie i orzecznictwie panuje bowiem spór, co do 

definiowania niedookreślonych przez ustawę pojęć. Określenia niektórych kategorii osób są 

w dzisiejszych czasach rozumiane w odmienny sposób. Zwłaszcza pojawiający się problem 

partnerów w związkach jednopłciowych, które to związki, są dzisiaj bardzo popularne i częste. 

Słowa kluczowe: świadek, zeznawać, proces, uprawnione podmioty, prawoznawstwo, proces 

karny, związek homoseksualny. 

 

Summary 

The purpose of the study is to approximate the legal right of a witness to refuse to testify 

in the Polish criminal trial in terms of eligible entities, as well as the resulting in many doubts 

and divergences in doctrine and jurisprudence. The study discusses an important aspect of the 

legal right of refusal to testify in criminal proceedings, which are the legitimate parties 

themselves. In doctrine and jurisprudence, there is a dispute as for how to define terms 

undetermined by the law. The definitions of some categories of people are these days 

understood in a different way. This particularly refers to the emerging problem of partners in 

single sex relationships, which are currently very frequent and popular. 

Keywords: witness, testify, trial, eligible entities, jurisprudence, criminal proceeding, single 

sex relationship. 

 



 

19 

Bibliografia 

Literatura: 

1. Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955. 

2. Doda Z, Gaberele A., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995. 

3. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014. 

4. Kalinowski S. [w:] Bafia J. i inni., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

Warszawa 1976. 

5. Kodeks karny, Część ogólna. Komentarz, red. Giezek J., Warszawa 2012. 

6. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296, red. Hofmański P., Warszawa 

2004. 

7. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom 1, red. Gostyński Z., Warszawa 2000. 

8. Łojewski K., Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970. 

9. Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013. 

10. Sowiński P. K., Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004. 

11. Stefański R. A., Prawo odmowy zeznań w nowym kodeksie postępowania karnego. 

1998. 

12. Winiarz J. [w:] Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J., Winiarz J., Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy. Komentarz, 2012. 

13. Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997. 

14. Zimoch S., Osoba najbliższa w prawie karnym, 1971. 

15. Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012. 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1904, z późn. zm.). 

3. Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

682). 

Czasopisma: 

1. Czeszejko J., Kilka uwag na temat „faktycznego pożycia” w prawie karnym., „Palestra” 

3/1972. 



 

20 

2. Daniluk P., Wspólne pożycie jako pojęcie karnoprawne, „Prokuratura i Prawo 6”, 2015. 

3. Gajek J., O pojęciu „faktycznego wspólnego pożycia” w prawie karnym., „Palestra” 

16/3(171) 1972. 

4. Łojewski K., W obronie instytucji odmowy zeznań., „Palestra” 10/5(101), 52-66, 1966. 

5. Siostrzonek-Sergiel A., Partnerzy w związkach homoseksualnych a „osoby najbliższe” 

w prawie karnym., „Rocznik” 2011. 

Orzecznictwo: 

1. Uchwała SN z dnia 10 listopada1976 r., I KR 184/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 27. 

2. Uchwała SN z 11 listopada1976 r., II KR 252/76, OSNGP 1977, nr 2, poz. 17. 

3. Uchwała SN z dnia 5 listopada 1981 r., I KR 240/81, OSNKW 1981, nr 12, poz. 73. 

4. Uchwała SN z 20 grudnia 1985 r. VI KZP 28/85, OSNKW 1986, nr 5-6, poz. 30. 

5. Uchwała SN z 19 lutego 2003 r., I KZP 48/02, OSNKW 2003, nr 3-4, poz. 23. 

6. Uchwała SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, OSNKW 2016, nr 3 poz. 19. 

7. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 1997 r., II Aka 226/97), OSN 

PiPr 1998, z. 10, poz. 23. 

8. Wyrok SN z dnia 14 lutego 1964 r., I CR 996/62, OSNCP 5/1965, poz. 59. 

9. Wyrok SN 16 marca 1979 r., IV KR 36/79, niepubl. 

10. Wyrok SN z 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSPiKA 4/1988, poz. 89. 

11. Wyrok SN z dnia 9 listopada 1990 r., WR 203/90, OSP 9/1991, poz. 205. 

Glosy: 

1. Stecki L., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.11.1990 r.,(WR 203/90), OSP 9/1991. 

2. Ślęzak A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 31.03.1988 r.,(I KR 50/88), OSPiKA 

4/1988. 

Wykaz skrótów 

1. k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, 

z późn. zm.). 

2. k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm.). 

3. k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 682). 

4. Dz. U. – Dziennik Ustaw. 



 

21 

5. OSN – Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego (od 1944 r. do 1962 r.). 

6. OSNK – Orzecznictwo Izby Karnej Sądu Najwyższego. 

7. OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich (do 1939 r.). 

8. OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (od 1957 r.). 

9. OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa. 

10. SN – Sąd Najwyższy.



 

22 

SANDRA GĄSIOR  

ANITA KLIMAS  

ALEKSANDRA POTACZAŁO  

Uniwersytet Opolski 

 

PROBLEMATYKA ZNAMION PRZESTĘPSTWA Z ART. 191A 

USTAWY KARNEJ ORAZ JEGO UMIEJSCOWIENIE 

W SYSTEMATYCE KODEKSOWEJ 

 

Treść: 1. Uwagi wprowadzające. – 2. Przedmiot ochrony. – 3. Strona przedmiotowa. – 

4. Podmiot i strona podmiotowa. – 5. Statystyki. – 6. Wymiar kary. – 7. Uwagi końcowe. 

1. Uwagi wprowadzające 

Nowelą listopadową, która następnie weszła w życie z miesięcznym vacatio legis, tj. 15 

grudnia 2009 r., wprowadzony został przepis wzmacniający ochronę prawnokarną wizerunku 

osoby fizycznej1. Należy zaznaczyć, że ustawa sprzed nowelizacji nie zawierała przepisów, 

które obejmowałyby swą ochroną chociażby partnerów kontaktów seksualnych przed 

nadużyciem ich zaufania, co wiąże się z potajemnym utrwaleniem przez drugą osobę przebiegu 

kontaktu seksualnego albo obrazu nagiego ciała partnera2. 

W związku z rozwojem ogólnodostępnych technik obejmujących rozpowszechnianie 

informacji, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu, telewizji, prasy oraz radia, nasilił się stopień 

naruszeń godzących w sferę intymności człowieka. Do czasu wejścia w życie przedmiotowej 

regulacji, jednostka mogła skorzystać z ochrony w tymże zakresie na podstawie Kodeksu 

karnego 3  – art. 191 (zmuszanie do określonego zachowania) i art. 202 (publiczne 

prezentowanie treści pornograficznych) 4 , jak również z ochrony udzielonej na gruncie 

                                                      
1 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, 

ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589). 
2 M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej 

(art. 191a k.k.), ”Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, zeszyt 2(5), Kraków 2012, s. 21. 
3 N. Kłączyńska, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności [w:] J. Giezek, Kodeks karny część szczególna 

komentarz, Warszawa 2010, s. 481. 
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) – dalej k.k. 
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cywilnoprawnym – naruszenie dóbr osobistych5 . Należy podkreślić, że powyższe przepisy 

prawne w tym obszarze były niewystarczające oraz fragmentaryczne, co powodowało, że 

w sposób kompleksowy nie gwarantowały ochrony praw jednostki6. 

Przestępstwo stypizowane w przedmiotowym artykule jest zjawiskiem patogennym, 

które osłabia zasadę poszanowania istoty człowieczeństwa7. Powyższe naruszenia w sposób 

rażący łamią podstawowe normy konstytucyjne, takie jak godność człowieka, która została 

uregulowana w art. 30 ustawy zasadniczej rozdziału II odnoszącego się do wolności, praw 

i obowiązków człowieka oraz obywatela8. 

Wprowadzenie tego rodzaju czynu zabronionego do Kodeksu karnego budzi wiele 

kontrowersji w doktrynie. Zgodnie z poglądami pierwszej grupy przedstawicieli, opowiadającej 

się za wprowadzeniem w życie art. 191a ustawy karnej, ma on przeciwdziałać zachowaniom 

patologicznym. Czyny te są popełniane z coraz to większą częstotliwością oraz powodują 

osłabienie reguł przyzwoitości w stosunkach międzyludzkich. W związku z powyższym, 

zdaniem T. Bojarskiego, uzasadnione jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia 

ochrony przedmiotowej komentowanego przepisu9. Aprobatę dla wprowadzenia analizowanej 

regulacji wyraża również M. Mozgawa10. Z kolei, krytyczny pogląd głosi M. Filar twierdząc, 

że to unormowanie z praktycznego punktu widzenia narusza zasadę minimalizmu prawa 

karnego, ze względu na brak doprecyzowania przepisu. W jego opinii wpływ na 

usankcjonowanie tego czynu wywarła opinia społeczna kształtowana przez środki masowego 

przekazu, nagłaśniające sprawy związane z rozpowszechnianiem wizerunku nagiej osoby11 . 

Natomiast zajmowane stanowisko przez A. Marka skłania się ku teorii podzielającej po części 

obie z wyżej wskazanych tez. Z jednej strony uważa on, iż uzasadnione jest wprowadzenie tego 

artykułu, aczkolwiek legislacyjne jego ujęcie rodzi wiele wątpliwości, a to z kolei implikuje 

zbyt szeroką swobodę interpretacyjną 12 . Należy zgodzić się z poglądem A. Marka, gdyż 

nieprecyzyjność przepisu nie pozwala na przyjęcie określonej wykładni, która umożliwiłaby 

                                                      
5 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności [w:] L. K. Paprzycki, A. Marek, System prawa karnego, 

przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, t. 10, Warszawa 2016, s. 521. 
6 N. Kłączyńska, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 481. 
7 Tamże, s. 481.. 
8  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 
9  R. Krajewski, Przestępstwo utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 5, s. 21. 
10  Zob. M. Mozgawa, Kodeks karny komentarz, Warszawa 2015, s. 514 – 518. 
11  M. Filar, Kodeks karny komentarz, Warszawa 2016, s. 1187. 
12  A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 487. 
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wykształcenie praktyki sądowej w przedmiocie orzekanych spraw w tejże materii. 

Omawiany artykuł został usytuowany w rozdziale XXIII Kodeksu karnego, który to 

penalizuje przestępstwa przeciwko wolności. Wielu przedstawicieli doktryny prawa karnego 

zgłasza ku temu zastrzeżenia, argumentując to faktem, iż ciężko jest uznać wolność jako 

przedmiot chroniony tym przepisem. Zakładając hipotetycznie, można by rzec, że każde 

z przestępstw jest wymierzone w wolność, jeśli tylko są nakierowane przeciwko dobrom 

osobistym13. Równie sceptyczne podejście reprezentuje M. Mozgawa, który nie widzi związku 

analizowanego czynu zabronionego z innymi stypizowanymi w tym rozdziale przestępstwami. 

Charakteryzują się one tym, iż wolność zarówno fizyczna, jak i moralna stanowi dobro 

dominujące w tym rozdziale, a zatem nie mogą być one elementem składowym lub 

uzupełniającym przypisanym do innego artykułu. Część doktryny uważa, iż trafniejsze zdaje 

się być umieszczenie tej regulacji w rozdziale XXV Kodeksu karnego, a więc w przestępstwach 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, ponieważ dobrem chronionym jest 

obyczajowość, intymność, a także prywatność człowieka14. Według M. Jachimowicza, przepis 

ten powinien znaleźć się z całą pewnością w rozdziale XXV Kodeksu karnego, tym bardziej, 

że takie usytuowanie przewidywał projekt ustawy. Podsumowując powyższy problem, można 

stwierdzić, że „rzecz w tym, by w sposób w miarę skuteczny oddzielić od siebie te przestępstwa, 

w których wolność jest jedynym przedmiotem ochrony, od tych, w przypadku, których jest 

tylko ubocznym przedmiotem ochrony, bądź też naruszenie jakiegoś jej przejawu pozostaje 

jedynie w tle realizacji czynu zabronionego. Tak jak już była o tym mowa w analizowanym 

przestępstwie przedmiotem ochrony jest przede wszystkim intymność i prywatność człowieka 

(a zatem mówiąc o tym przez pryzmat tytułu rozdziału–wolność od ingerencji w te sfery życia 

człowieka)”15. 

Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu w tym zakresie, należy stwierdzić, iż oba 

stanowiska wydają się być po części słuszne. Z jednej strony, art. 191a Kodeksu karnego dotyka 

kwestii wolności od ingerencji w sferę prywatności intymnej, która narusza wizerunek osoby 

fizycznej, z drugiej zaś artykuł ten porusza sferę wolności seksualnej oraz obyczajowości 

uregulowanej w rozdziale XXV. 

                                                      
13  L. K. Paprzycki, A. Marek, System prawa karnego, przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, t. 10, 

Warszawa 2016, s. 523. 
14  S. Hypś, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny 

komentarz, Warszawa 2017, s. 922 - 923. 
15  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 523 -524. 
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2. Przedmiot ochrony 

Przedmiotem ochrony omawianego przepisu jest penalizacja nieuprawnionych 

nacisków na swobodę decydowania przez dany podmiot o dysponowaniu jego intymnością16 

oraz wolność człowieka pozwalająca mu na rezygnację z eksponowania jego utrwalonych 

przejawów intymności na zewnątrz17. Analizowana materia odnosi się zarówno do wolności, 

prawa do prywatności, ale także do wolności seksualnej. Jednakże należy zaznaczyć, że ma to 

miejsce w przypadku wykorzystania wizerunku osoby w trakcie czynności seksualnej18. 

Artykuł ten chroni szeroko rozumianą wolność jednostki w aspekcie fizycznej 

prezentacji własnej osoby, ale również swobody zachowań w wybranej formie oraz 

w określonych warunkach. Do przejawów omawianego zakresu wolności jednostki można 

zaliczyć „prawo do czynności seksualnych w ramach intymnej sfery życia bez upowszechniania 

własnych przeżyć fizycznych i emocjonalnych”19. Przedmiotem ochrony jest zatem wolność 

jednostki w obrębie życia seksualnego. Należy podkreślić, że wynika to z przyrodzonej 

godności człowieka i obowiązku poszanowania ludzkiej osobowości niezależnie od wieku oraz 

płci20. Ustawodawca bowiem słusznie nie ograniczył spełnienia znamienia tego przestępstwa 

od posiadania przez pokrzywdzonego jakichkolwiek innych cech charakterystycznych, poza 

tymi, które świadczą o jego pozycji jako osoby fizycznej21. 

3. Strona przedmiotowa 

Strona przedmiotowa zastała ujęta w różnych wariantach niedozwolonych zachowań22. 

Postępowanie sprawcy polega na rozpowszechnianiu wizerunku nagiej osoby, bądź osoby 

w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody albo na utrwalaniu wyżej wskazanych treści23. 

Przez terminologię wizerunku należy rozumieć podobiznę człowieka, pozwalającą na jego 

identyfikację 24 . Ze słownikowym tłumaczeniem tego pojęcia, należy utożsamić portret, 

                                                      
16  N. Kłączyńska, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 481. 
17  M. Filar, Kodeks karny komentarz, dz. cyt., s. 1187-1188. 
18  N. Kłączyńska, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 481. 
19  A. Michalska-Warias, T. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności [w:] T. Bojarski, Kodeks karny 

komentarz, Warszawa 2013, s. 508. 
20  Tamże, s. 508. 
21  B. Filek, Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2012, 

nr 7-8, s. 63. 
22  A. Michalska-Warias, T. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 508. 
23  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 524 - 525. 
24  J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny komentarz, 

Warszawa 2016, s. 873.  
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podobiznę, fotografię lub zdjęcie, to znaczy taki obraz, na którym widoczna jest twarz osoby, 

jakiej on dotyczy 25 . Przy interpretacji definicji wizerunku nie należy stosować wykładni 

zawężającej. Istotny jest odbiór, a także wartość identyfikacyjna poszczególnych elementów. 

Daną osobę mogą wyróżnić jego cechy indywidualne, takie jak kolor oczu, kształt, posiadanie 

okularów korekcyjnych, makijaż, fryzura, ubiór albo rekwizyty (dla przykładu kula 

ortopedyczna lub wózek inwalidzki), pod warunkiem, że w łączności z pozostałymi cechami, 

bądź też w ich oderwaniu, są dla niej specyficzne. 

Część literatury przedmiotu do wizerunku osoby zalicza także jej zachowanie, 

gestykulację, czy charakterystyczny sposób poruszania się (np. utykanie)26 . Sąd Najwyższy 

w wyroku z dnia 20 maja 2004 r. zajął stanowisko, w którym zastrzega, że wizerunek poza 

dostrzegalnymi dla środowiska cechami fizycznymi, składającymi się na wygląd jednostki, 

a tym samym pozwalającymi na jej identyfikację spośród innych, może, lecz nie musi, 

obejmować dodatkowo utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem, jak ubiór 

i charakteryzacja27. 

Należy podkreślić, że art. 191a ustawy karnej obejmuje tylko i wyłącznie wizerunek 

osoby fizycznej, zatem samo utrwalenie, a nawet rozpowszechnienie głosu nie spełni znamion 

przywołanego przepisu prawnego. Konkludując, nagość jest elementem wyglądu bądź obrazu, 

a nie głosu. Z pojęcia wizerunku wyłączona została karykatura, jak i maska artystyczna. 

Natomiast pewne kontrowersje budzi fotomontaż, albowiem obraz, do którego zmontowania 

zostały wykorzystane zdjęcia różnych osób, powoduje ograniczenie lub nawet wyłączenie 

możliwości ich identyfikacji. Z drugiej zaś strony każdy przypadek należy analizować 

indywidualnie, gdyż zależy to od stopnia modyfikacji zdjęcia, a co za tym idzie od możliwości 

rozpoznania osoby na nim umieszczonej28.  

W kontekście analizowanej sprawy nasuwa się zatem pytanie, czy aby nie należy 

posługiwać się tutaj opinią biegłego w zakresie rozpowszechniania wizerunku osoby, której 

twarz jest niewidoczna, mimo że wie, iż przedstawiona postura należy do niej? Każdy człowiek 

posiada indywidualne cechy takie jak waga, kształt ciała (w tym szerokość bioder, ramion, 

kształt piersi), które specjalista w tym zakresie byłby w stanie porównać z sylwetką 

                                                      
25  E. Sobol, Słownik języka polskiego, Warszawa 2005, s. 1127. 
26  J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] R. A. Stefański, Kodeks karny komentarz, Warszawa 

2015, s. 1141. 
27  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, niepubl. 
28  J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 1142 - 1143. 
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umieszczoną na przykład na fotografii. Zatem opinia taka zdaje się być istotna ze względu na 

wykazanie popełnienia przestępstwa i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej z art. 191a 

Kodeksu karnego. Chodzi tutaj zarówno o opinię biegłego z zakresu nauk związanych 

z anatomią człowieka, jak również biegłego specjalizującego się w grafice komputerowej, który 

byłby w stanie oszacować stopień ingerencji w przedmiotowym obrazie. 

Bez wątpienia każdy człowiek ma prawo utrwalić własny nagi wizerunek oraz 

wizerunek w trakcie czynności seksualnych, lecz w sposób wolny od groźby bezprawnej, 

podstępu i przemocy, jak również do ich rozpowszechniania, jednakże za swoją zgodą29. 

Problemem pojawiającym się na kanwie interpretowanego przepisu jest zdefiniowanie 

pojęcia nagości. Najogólniej rzecz biorąc, można stwierdzić, iż nagość jest stanem człowieka 

pozbawionego ubrania. Wyróżnia się nagość całkowitą i częściową. Z nagością całkowitą 

mamy do czynienia, gdy ktoś jest zupełnie pozbawiony odzieży, a posiadanie biżuterii, 

rysunków na ciele, czy nakrycia głowy, nie powoduje zaprzeczenia stanu nagości całkowitej. 

Natomiast o nagości częściowej można mówić wówczas, kiedy człowiek pozbawiony jest 

ubrania osłaniającego zwłaszcza narządy płciowe, pośladki, a u kobiet także piersi. Należy 

podkreślić, że za nagość, nawet częściową, można uważać sytuację, gdy ktoś zdejmuje spodnie, 

ale pozostaje w slipach. Odróżnić należy nagość naturalną (w czasie porodu), nagość 

dobrowolną (podczas kąpieli), nagość przymusową, która może być skutkiem działań 

bezprawnych (rozebranie kogoś z użyciem przemocy) lub działań legalnych (rozebranie 

pacjenta w celu przeprowadzenia zabiegu leczniczego)30 . Na nagość człowieka ma wpływ 

subiektywne odczucie osoby (określona wrażliwość na stopień odkrycia jej ciała) oraz ocena 

obiektywna (powstała w oparciu o zwyczajowo przyjęte w określonym środowisku zasady 

oceny postrzegania nagości)31. 

Przez czynność seksualną należy rozumieć obcowanie płciowe, jak i inną czynność 

seksualną. Bierze się pod uwagę klasyczne obcowanie płciowe, jak i stosunki analne, oralne, 

ale również inne formy zaangażowania seksualnego 32 . Jak słusznie wskazuje A. Marek 

w swoim komentarzu do Kodeksu karnego, czynność seksualna może być związana 

z dotykaniem odbytu ofiary lub narządów płciowych, jak również z dotykaniem nimi innych 

                                                      
29  R. Krajewski, Przestępstwo utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, dz. cyt., s. 25. 
30  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 524 - 525. 
31  S. Hypś, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 923-924. 
32  R. Krajewski, Przestępstwo utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, dz. cyt., s. 31. 
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części ciała, wprowadzanie do nich różnych rzeczy, dokonywanie masturbacji33. Słuszne jest 

stanowisko M. Filara, iż czynność seksualna z art. 191a Kodeksu karnego może mieć zarówno 

charakter heteroseksualny, jak i homoseksualny, a nawet może przybierać formę 

autoerotyzmu34. 

Według J. Warylewskiego inną czynnością o charakterze seksualnym będzie dotykanie 

narządów płciowych drugiej osoby, w tym i dotykanie piersi kobiety. Należy zaznaczyć, że obie 

te formy mogą mieć miejsce przez odzież lub bieliznę. Przywołany autor zalicza do czynności 

seksualnych odbycie stosunku z osobą martwą lub zwierzęciem. Jednakże niekoniecznie 

wymagany jest cielesny kontakt między osobami, ponieważ do działań na tle seksualnym może 

być zaliczane oddanie moczu lub defekacja na ciało innej osoby35. Nie jest to jednak katalog 

enumeratywnie wyliczony numerus clausus. Pewne jest to, że zachowanie sprawcy zmierzać 

musi do pobudzenia, bądź zaspokojenia jego popędu płciowego. Ciężko jest natomiast uznać 

za inną czynność seksualną przytulanie, nieprzyzwoity gest, każdy pocałunek lub akt 

ekshibicjonistyczny36. 

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. można znaleźć istotne wskazówki 

interpretacyjne, mające na celu wyjaśnienie terminologii „innej czynności seksualnej”. Sąd 

Najwyższy wyraził pogląd, że jest to „takie zachowanie, które nie mieści się w pojęciu 

obcowania i związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, a ponadto 

polega na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym” 37 . Warto jednak sięgnąć do 

uzasadnienia niniejszej uchwały, w którym stwierdzono, że zarówno obcowanie płciowe, jak 

i inna czynność seksualna są znamionami strony przedmiotowej, i co do zasady powinny być 

w tym kontekście rozpatrywane. Jednak zdarza się, iż ta sama czynność będzie miała 

zabarwienie seksualne w jednym przypadku, zaś w innym pozbawiona tego wyrazu38. Zatem 

trafnie Sąd Najwyższy przyjął, że „in concreto niejednokrotnie nie da się uniknąć rzutowania 

ocen o charakterze podmiotowym na płaszczyznę przedmiotową”39.  

                                                      
33  A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 384. 
34  M. Filar, Kodeks karny komentarz, dz. cyt., s. 1188. 
35  J. Werylewski, Przestępstwa przeciwko wolność seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV kodeksu karnego. 

Komentarz, Warszawa 2001, s. 211. 
36  J. Leszczyński, O projektach reformy przepisów dotyczących przestępstw seksualnych, „Prawo i Prokuratura” 

1992, nr 2, s. 81.  
37  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, OSNKW 1999, nr 7-8, poz. 37. 
38  B. Kurzępa, Inna czynność seksualna jako znamię przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5, s. 67. 
39  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r., dz. cyt. 
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Utrwalenie wizerunku drugiego podmiotu ma charakter materialny oraz skutkowy40 . 

Polega ono na zarejestrowaniu danych treści na nośniku materialnym, takim jak na przykład 

płyta DVD. Jego istotą jest możliwość późniejszego odtworzenia tego, co zostało zapisane (np. 

dźwięk i obraz) 41 . Do spełnienia znamion tego czynu zabronionego ustawa wymaga 

określonego zachowania. Polega ono nie tylko na nadaniu charakteru trwałego, ale i ulotnego 

zachowywaniu konkretnej treści w pamięci nośników. Definicja pojęcia utrwalenia wizerunku 

odnosi się m.in. do ujęcia dynamicznego jako formy wydłużenia dostępności danej treści, 

z pewnym przesunięciem względem czasu rzeczywistego. Ucieleśnienie wizerunku, czyli 

zapoczątkowanie zmiany w świecie zewnętrznym, powinno być dokonane z wykorzystaniem 

przemocy, groźby bezprawnej albo podstępu42.  

Przez pojęcie przemocy należy rozumieć działanie z użyciem siły fizycznej, którego 

celem jest opanowanie woli pokrzywdzonego, a także narzucenia mu określonego zachowania 

pożądanego przez sprawcę. Odnosząc się do zakazu z art. 191a Kodeksu karnego podjęcie 

przemocy, to działanie, które zmierza do utrwalenia wizerunku ofiary, a więc chodzi o takie 

opanowanie jej woli, jakie umożliwiłoby przełamanie oporu, bądź uzyskanie odpowiedniej 

postaci wizerunku43. Dla spełnienia znamion z omawianego artykułu wystarczy wykorzystanie 

wobec pokrzywdzonego niewielkiego natężenia siły, noszącej cechy nietykalności cielesnej, 

jeśli wystarczy ona do utrwalenia wizerunku osoby nagiej albo osoby w trakcie czynności 

seksualnej44. Na gruncie przestępstwa z art. 191a ustawy karnej mowa jest o bezpośrednim 

użyciu siły fizycznej, która uniemożliwi ofierze opór (dla przykładu: związanie), bądź jego 

przełamanie (np. przypalenie, bicie). Zważywszy na to, że ustawodawca posługuje się zwrotem: 

„używając w tym celu wobec niej”, a zatem de lege lata użycie przemocy musi nastąpić tylko 

i wyłącznie wobec osoby pokrzywdzonej, wykluczając tym samym możliwość przyjęcia, aby 

przedmiotowa przemoc była skierowana na inny podmiot, czy też przeciwko rzeczy45. 

Przestępca będzie spełniał także znamiona czynu określonego w omawianym przepisie, 

gdy zamiast przemocy użyje groźby bezprawnej celem utrwalenia wizerunku osoby nagiej, czy 

                                                      
40  A. Zoll, Kodeks karny część szczególna, Warszawa 2013, s. 620 – 624. 
41  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 528 - 529. 
42  A. Zoll, Kodeks karny część szczególna, dz. cyt., s. 620 - 624. 
43  M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny część 

szczególna, Warszawa 2010, s. 863. 
44  M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej 

(art. 191a k.k.), dz. cyt., s. 24.  
45  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 526. 
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też osoby będącej w trakcie czynności seksualnej46. Jeżeli przyjrzeć się bliżej pojęciu groźby 

bezprawnej, to jej definicja legalna znajduje się w art. 115 § 12 k.k.: „Groźbą bezprawną jest 

zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego 

lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie 

stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu 

ochronę prawa naruszonego przestępstwem”47. Należy dodatkowo podkreślić, że kodeks karny 

nie wprowadza w tym wypadku wymogu obawy wobec wypowiadanej groźby, co 

w konsekwencji skutkuje tym, że utrwalenie wizerunku nastąpi w innym miejscu lub czasie niż 

to, w którym groźba dotarła do adresata48. 

Podstęp w rozumieniu potocznym oznacza takie działania, których celem jest m. in. 

zmylenie lub oszukanie kogoś. Podstęp rozumiany jest także jako wprowadzenie w błąd, bądź 

wykorzystanie błędu pokrzywdzonego w ramach przesłanek motywacyjnych, które pełnią 

formę decyzyjną co do wyrażonego przyzwolenia. Istotą tej czynności sprawczej jest wyrażenie 

zgody ofiary, która w normalnych okolicznościach nie zostałaby uzyskana, gdyby nie 

zastosowany podstęp. Podstęp w rozumieniu 191a ustawy karnej nie obejmuje sytuacji 

związanej z podaniem innej osobie tak zwanego afrodyzjaku, ponieważ środek ten nie wpływa 

na podjęcie decyzji, związanej z seksualną sferą człowieka. Natomiast, decyzję podjętą pod 

wpływem narkotyku wyłączającego świadomość z całą pewnością należy uznać za podstęp. 

Podanie innej osobie pigułki gwałtu, która powoduje zwiotczenie mięśni oraz wyłączenie 

świadomości, w celu odbycia z nią stosunku płciowego bądź też innej czynności seksualnej 

przy jednoczesnym utrwaleniu tej sytuacji z całą pewnością stanowi podstęp. Za podstęp nie 

jest uważane jawne utrwalenie wizerunku, w przypadku jeżeli sprawca jest organizatorem 

fikcyjnego castingu na modelki lub do filmu pornograficznego, bez zamiaru tworzenia agencji 

modelek lub produkcji filmu. W tym wypadku, ewentualna odpowiedzialność może nastąpić 

w sytuacji rozpowszechnienia nagranych materiałów, sfilmowanych, sfotografowanych, bez 

zgody osób uprawnionych49. 

Rozpowszechnianie ma charakter formalny. Działanie to może być wykorzystywane 

przy pomocy dostępnych metod prezentacji obrazu (zdjęcie, film, plakat, Internet, itp.) 50 . 

                                                      
46  R. Krajewski, Przestępstwo utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, dz. cyt., s. 33. 
47  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
48  M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt. 
49  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 527. 
50  A. Zoll, Kodeks karny część szczególna, dz. cyt., s. 620 - 624. 
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W komentowanym przepisie chodzi o to, że rozpowszechnienie ma umożliwić zapoznanie się 

z treścią większej, bliżej nieokreślonej ilości osób, przy czym nie ma znaczenia to, czy sprawca 

rozpowszechnił wizerunek przy użyciu podstępu, groźby, przemocy, bądź też bez stosowania 

tychże środków wobec ofiary51. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r. podkreślił, 

że w praktyce rozpowszechnienie wizerunku z art. 191a Kodeksu karnego, mimo iż następuje 

za pomocą mediów elektronicznych, samo w sobie nie obniża stopnia szkodliwości społecznej 

tego czynu, nawet w najmniejszym stopniu52. Nie uważa się za rozpowszechnienie wizerunku 

przedstawienie go np. na zamkniętym przyjęciu lub prywatce. Znamiona przestępstwa 

usankcjonowanego w przedmiotowym artykule wyczerpuje proces rozpowszechnienia 

wizerunku zarówno za życia pokrzywdzonego, jak i po jego śmierci53. 

Reasumując powyższe należy zauważyć, iż zachowanie sprawcy, polegające na 

utrwaleniu wizerunku nagiej osoby podczas czynności seksualnej bądź rozpowszechnianie 

takiego wizerunku, zwłaszcza przy zastosowaniu groźby, przemocy bądź podstępu, a następnie, 

bez zgody pokrzywdzonego, jego upowszechnianie, jest karygodne. W konsekwencji czego 

sprawca może doprowadzić do zakłóceń w sferze równowagi życia duchowego, czy do załamań 

psychicznych, a także jego postępowanie może być przyczyną innych negatywnych schorzeń 

zdrowotnych54. 

4. Podmiot i strona podmiotowa 

Każda z czynności sprawczych wymienionych w art. 191a ustawy karnej jest 

przestępstwem powszechnym (delictum commune), a zatem może być popełniona przez każdą 

osobę 55 . Ustawodawca nie wprowadza wymogu, aby podmiot popełniający ten czyn 

charakteryzował się specyficznymi dla niego właściwościami. Problematyczna jest kwestia 

rozpowszechniania lub utrwalania wizerunku nagiego dziecka, w szczególności, od jakiego 

wieku człowiek staje się przedmiotem omawianego czynu, a więc co w przypadku utrwalenia 

bądź rozpowszechnienia wizerunku niemowlęcia bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, 

oraz od kiedy osoba młoda może sama podjąć decyzję w tym zakresie. W sytuacji gdy 

założymy, iż przedmiotem ochrony w niniejszej sprawie jest prywatność i intymność 

                                                      
51  S. Hypś, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 924. 
52  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., II KK 304/15, LEX nr 2019608. 
53  J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 875. 
54  A. Michalska-Warias, T.Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności, s. 508 - 509. 
55  M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 866. 
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człowieka, to wówczas wiek osoby pokrzywdzonej zdaje się nie odgrywać istotnej roli. 

Natomiast, przy założeniu, że ochronie podlega kwestia wolności decyzyjnej jednostki 

w obrębie jej intymności, dotyczącej sfery jej seksualizmu, wtenczas do naruszenia mogłoby 

dojść dopiero, gdy osoba ta miałaby już wykształconą sferę wolności, a co za tym idzie, dziecko 

nie posiada takiej świadomości56 . Zgodnie ze stanowiskiem części doktryny opublikowanie 

zdjęcia małego, nagiego dziecka może jedynie godzić w prywatność rodziców. Uzasadnione 

jest to tym, że w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej są oni uprawnieni do 

rozpowszechniania zdjęć i mogą wyrazić, bądź też nie, zgodę osobie trzeciej na 

rozpowszechnienie tego wizerunku. W rezultacie uznaje się, że w obu sytuacjach rodzice nie 

mają takich kompetencji, jednak należy ich postępowanie ocenić jako chrakteryzujące się niską 

szkodliwością społeczną czynu i w konsekwencji umorzyć postępowanie albo w ogóle go nie 

wszczynać. Jest to w pełni słuszne, ponieważ przeciwna wykładnia musiałaby prowadzić do 

nieuzasadnionego wniosku, iż należałoby penalizować rodziców choćby za to, że umieszczają 

takie zdjęcia na portalach społecznościowych57.  

Celem przywołanego przepisu jest ochrona przed wykorzystaniem wizerunku osoby 

o charakterze nielegalnym, co ma duże znaczenie w kontekście dzieci, bowiem nie są one 

w stanie całkowicie rozpoznać znaczenia tych czynów i związanych z nimi niebezpieczeństw, 

a co za tym idzie są w szczególności narażone na nadużycia ze strony dorosłych58.  

Czyn zabroniony utrwalania wizerunku jest przestępstwem kierunkowym, to znaczy 

sprawca stosując groźbę bezprawną, przemoc, podstęp musi działać kierunkowo w zamiarze 

utrwalenia wizerunku danej osoby59. Należy rozróżnić zamiar w przypadku utrwalenia oraz 

rozpowszechnienia wizerunku. Gdy mówimy o utrwaleniu, to powinno się uwzględnić fakt, iż 

można je popełnić tylko w zamiarze bezpośrednim. Ten sposób działania zakłada celowe 

nastawienie na wywołanie określonego skutku. Stosunek sprawcy do popełnianego czynu 

przybiera różne formy. Może to być zarówno zamiar nagły dolus repentius albo przemyślany 

dolus preameditatus vel deliberatus 60 . Natomiast rozpowszechnienie może być zarówno 

                                                      
56  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 529 – 530. 
57  A. Kilińska-Pękacz, Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku lub 

wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a k.k., [w:] „Dziecko krzywdzone. Teoria, 

badania, praktyka”, rok 2014, vol. 13, nr 2, s. 50. 
58  Tamże, s. 44. 
59  J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 1147. 
60  M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej 

(art. 191a k.k.), dz. cyt., s. 24. 
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w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym61. Aczkolwiek, co do zasady, czyn zabroniony 

z art. 191a Kodeksu karnego charakteryzuje się umyślnością. Należy jednak podkreślić, iż nie 

można wykluczyć popełnienia tego przestępstwa z zamiarem wynikowym. Taka sytuacja 

będzie miała miejsce, gdy sprawca nie będzie przekonany o zgodzie osoby, której wizerunek 

został utrwalony, a następnie działając z tą świadomością, że rozpowszechnia wizerunek bez 

zgody ofiary będzie się na to godzić62. 

5. Statystyki 

Poniższy wykres i tabela przedstawia czyn zabroniony z art. 191a § 1 w świetle 

przestępstw stwierdzonych w liczbach bezwzględnych oraz współczynnika na 100 tysięcy 

ludności na podstawie danych z Komendy Głównej Policji. Od 2013 roku statystyka Policji nie 

obejmuje danych prowadzonych przez prokuraturę we własnym zakresie z postępowań 

przygotowawczych63.  

Wykres 1. Liczba przestępstw stwierdzonych w latach 2011 – 2015. 

 

Źródło: M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 522. 

  

                                                      
61  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 531. 
62  A. Zoll, Kodeks karny część szczególna, dz. cyt., s. 620-624. 
63  Tamże, s. 522 
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Tabela 1. Przestępstwa stwierdzone w latach 2011 -2015 (współczynnik na 100 tys. ludności) 

Rok 
Przestępstwa stwierdzone – współczynniki na 100 

tys. ludności 

2011 0,3 

2012 0,3 

2013 0,3 

2014 0,4 

2015 0,6 

Źródło: M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 522. 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że w porównaniu do roku 2011, w roku 

2015, aż prawie dwukrotnie wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych, czyli przestępstw, które 

zostały oficjalnie zgłoszone (wzrost z liczby 107 do liczby 225). W związku z czym zebrane 

dane nie określają w sposób kompleksowy rzeczywistej liczby przestępstw stypizowanych 

w tym artykule. 

Wykres 2. Liczba skazań z art. 191a k.k. według wymierzonego rodzaju kary. 

 

Źródło: M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 534. 
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i 2014 – 1) stanowi kara bezwzględnego pozbawienia wolności. 

6. Wymiar kary 

Artykuł 191a ustawy karnej zaliczany jest do przestępstw wnioskowych, jednakże 

z chwilą złożenia wniosku przez osobę poszkodowaną ścigane jest już z urzędu. Należy 

podkreślić, że wniosek ten może być cofnięty na etapie przygotowawczym, za zgodą 

prokuratora, natomiast w postępowaniu sądowym za zgodą sądu (do czasu rozpoczęcia 

przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej). Wówczas jego ponowne złożenie nie 

jest dopuszczalne64. 

Przestępstwo uregulowane w przywołanym powyżej artykule jest występkiem 

zagrożonym sankcją pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli orzeczona kara nie 

przekroczy roku, to wówczas jej wykonanie może zostać zawieszone warunkowo. W razie 

skazania, sąd może orzec środki karne w postaci: 

 pozbawienia praw publicznych; 

 zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu; 

 podania wyroku do publicznej wiadomości; 

 orzeczenia przepadku przedmiotu; 

 przepadku korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa; 

 obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę65. 

7. Uwagi końcowe 

Niezależne od tego, co kierowało ustawodawcą przy wprowadzeniu artykułu 191a do 

Kodeksu karnego, z całą pewnością jest to słuszna decyzja, albowiem do 2009 r. brak było 

konkretnego przepisu sankcjonującego przestępstwo naruszania wizerunku nagiej osoby lub 

osoby w trakcie czynności seksualnej. Nawet jeśli do powstania tego przepisu przyczyniła się 

opinia społeczna, to można nawet uznać, iż wraz z rozwojem technologii oraz szeroko 

rozumianych środków masowego przekazu, dochodzi do kreowania coraz to nowszych 

przestępstw, z którymi jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nie mieliśmy do czynienia 

(chociażby ze względu na brak odpowiednich nośników). Jako że opinia suwerena zdaje się 

                                                      
64  R. Krajewski, Przestępstwo utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, dz. cyt., s. 39. 
65  S. Hypś, Rozdział XXIII przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 923. 
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być kluczowa, to rodzi ona konieczność rozwoju prawa, które uwzględniałoby postęp 

technologiczny i społeczny. 

Pomimo wprowadzenia omawianej regulacji do ustawy karnej, nadal nie obejmuje ona 

całego problemu związanego z utrwalaniem albo rozpowszechnianiem wizerunku nagiej osoby 

lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Wciąż istnieją kwestie sporne wokół tego przepisu, 

które budzą sporo kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Warto podkreślić, że 

samo znaczenie znamion tego przestępstwa niejednokrotnie nastręcza wiele problemów 

interpretacyjnych, a co za tym idzie odmiennych stanowisk, chociażby w doktrynie prawa 

karnego. Konsekwencją tego jest powstanie luk prawnych, tak więc z całą pewnością przepis 

ten wymaga doprecyzowania.  

Owszem, artykuł ten unaocznił rosnący problem społeczny, usankcjonował 

przedmiotowy czyn, jednakże ustawodawca nie uwzględnił w nim jego kwalifikowanej formy, 

która zdaje się być w tym przypadku niezbędna dla prawidłowego egzekwowania prawa. 

Należy pamiętać, że inne przestępstwa usytuowane w rozdziale XXIII Kodeksu karnego 

posiadają typ kwalifikowany, m.in. artykuł bezpośrednio poprzedzający omawiany występek. 

Chodzi tutaj o uporczywe nękanie z art. 190a k.k., tzw. stalking, który to w § 3 wprowadził 

zaostrzoną formę kary przewidzianej dla sprawcy, którego czyn skutkuje targnięciem się 

pokrzywdzonego na własne życie 66 . Zatem można przypuszczać, że analogicznie do 

przywołanego powyżej artykułu, tego typu regulacja byłaby jak najbardziej wskazana w art. 

191a przedmiotowej ustawy.  

Niejednokrotnie słyszy się o przypadkach młodych osób, i nie tylko, które ze względu 

na rozpowszechnianie ich prywatnych, nagich zdjęć bez ich zgody w mediach 

społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, są wykluczane z grupy rówieśników, 

szykanowane, a nawet popadają w depresję. Ma się tu na uwadze życie konkretnego nastolatka, 

który został w subiektywnej ocenie tak bardzo upokorzony, w konsekwencji czego odebrał 

sobie życie67. Powyższy czyn może skutkować próbą samobójczą pokrzywdzonego, a nawet 

jego samobójstwem, „do śmierci tej dochodzi wówczas, gdy na cały ustrój lub ważne dla życia 

układy bądź narządy zadziałały szkodliwe czynniki zewnętrzne, wywołując uraz, którego 

natężenie powoduje przekroczenie granic wytrzymałości lub adaptacji danego ustroju, ponad 

                                                      
66  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
67  A. Kilińska-Pękacz, Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku lub 

wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a k.k., dz. cyt., s. 52. 
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możliwości zachowania życia w zmienionych warunkach”68.  

W związku z powyższym należy zgodzić się, że art. 191a k.k. wymaga nowelizacji, 

w szczególności, że na przestrzeni ostatnich lat widać znaczący wzrost naruszeń wolności 

jednostki w omawianym zakresie. W przeciągu pięciu lat, uwzględnionych w badaniu 

Komendy Głównej Policji, widać prawie dwukrotny wzrost liczby przestępstw, z liczby 107 

w 2011 r. do liczby 225 w 2015 r., które zostały oficjalnie zgłoszone (przestępstwa 

stwierdzone). Zatem można jedynie przypuszczać, że rzeczywista liczba przestępstw jest 

znacznie większa. Przyczyną braku zgłoszenia tego czynu organom ścigania może być lęk 

ofiary, wstyd, chęć zamknięcia tego rozdziału i niewracania do bolesnych wspomnień. 

Dodatkowo, jak wynika z przywołanych w pracy statystyk, stosunkowo rzadko stosowana jest 

kara bezwzględnego pozbawienia wolności czy grzywny. W praktyce zdecydowanie częściej 

sąd orzeka o pozbawieniu wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania69. 

  

                                                      
68  L. Bednarski, A. Urbanek, Śmierć samobójcza – perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Kraków 2012, 

s. 9.  
69  M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności, dz. cyt., s. 522 - 534. 
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PROBLEMATYKA ZNAMION PRZESTĘPSTWA Z ART. 191a USTAWY KARNEJ 

ORAZ JEGO UMIEJSCOWIENIE W SYSTEMATYCE KODEKSOWEJ 

Streszczenie 

Artykuł poddaje analizie zasadność penalizacji z art.191a ustawy karnej, a także jego 

umiejscowienie w systematyce kodeksowej, konfrontując stanowiska doktryny prawa karnego 

przy uwzględnieniu trudności interpretacyjnych podczas jego praktycznego stosowania. 

Ponadto zostały omówione znamiona przedmiotowego przepisu, które w konsekwencji 

doprowadziły do konkluzji, iż istnieje potrzeba znowelizowania art. 191a, dodając do niego typ 

kwalifikowany przestępstwa, skutkującego targnięciem się poszkodowanego na swoje życie. 

Słowa kluczowe: utrwalenie, rozpowszechnianie, prawo do prywatności, wizerunek, nagość.  

Summary 

The article analyzes the legitimacy of penalization from the article 191a of the Criminal 

Code and his localization in the systematic of this act, confronting the positions of the criminal 

law, as well as including the interpretative difficulties during his practical application. In 

addition, were discussed the marks of this legal regulation which consequently led to the 

conclusion that there is a need to amend the article 191a adding a type of offense which results 

in a victim’s injury to his life. 

Keywords: fixation, dissemination, right to privacy, image, nakedness. 
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ALEKSANDRA MŁOCZKOWSKA 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

CZY ISTNIEJĄCE UNORMOWANIA PRAWA KARNEGO 

MATERIALNEGO STANOWIĄ WYSTARCZAJĄCĄ OCHRONĘ 

INTERESÓW WIERZYCIELI PRZED NIEUCZCIWYMI 

DZIAŁANIAMI KONTRAHENTÓW – DIAGNOZA PROBLEMU 

ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI WYKŁADNIA ART. 286 § 1 K.K. 

Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY ORZECZNICTWA 

SĄDOWEGO 

 

Treść: 1. Wstęp. – 2. Przestępstwo oszustwa – znamiona przedmiotowe. – 

3. Przestępstwo oszustwa – znamiona podmiotowe. – 4. Zagadnienie dostatecznej ochrony 

praw wierzycieli w kontekście stosowania art. 286 § 1 k.k. – 5. Zakończenie. 

1. Wstęp 

W niniejszym referacie Autorka pragnie poddać pod rozwagę kwestię modelu ochrony 

wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów w świetle istniejących unormowań 

polskiego prawa karnego materialnego. 

W celu ochrony rzetelności i uczciwości obrotu gospodarczego, ustawodawca 

wprowadził do polskiego kodeksu karnego rozdział XXXVI1, który zawiera przepisy dotyczące 

m.in. łapownictwa menadżerskiego, prania brudnych pieniędzy czy oszustwa 

ubezpieczeniowego. Wraz z poprzedzającymi go przepisami z rozdziału dotyczącego ochrony 

mienia, tworzą całościową regulację ukierunkowaną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 

Najbardziej istotnym przepisem z rozdziału XXXVI, który najczęściej służy ochronie roszczeń 

wierzyciela, jest art. 300 k.k. Wprowadza on szeroki wachlarz typów przestępstw popełnianych 

na szkodę wierzyciela, uzupełnionych przez regulacje z art. 301 oraz 302 k.k. Niniejszy referat 

dotyczyć jednak będzie innego typu czynu zabronionego, wprowadzonego przez ustawodawcę 

w art. 286 § 1 k.k. tj. przestępstwa oszustwa. Autorka postara się odnieść wspomnianą regulację 

do ochrony praw wierzycieli oraz rozważy, czy ta regulacja dostatecznie chroni mienie oraz 

                                                      
1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) – dalej k.k. 
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zaufanie kupieckie w obrocie gospodarczym. 

Na wstępie omówione zostaną znamiona przestępstwa oszustwa. Dla porządku, Autorka 

rozpocznie wywód od znamion przedmiotowych a następnie przystąpi do analizy strony 

podmiotowej czynu, zwracając przy tym szczególną uwagę na kwestię zamiaru sprawcy 

przestępstwa. 

2. Przestępstwo oszustwa – znamiona przedmiotowe 

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., tak jak wszystkich innych 

przestępstw z rozdziału XXXV kodeksu karnego, jest mienie. W kontekście omawianego 

artykułu mienie należy rozumieć w szerokim zakresie, tj. jako całokształt sytuacji majątkowej 

pokrzywdzonego, zaliczając do niego wszelkie prawa majątkowe w tym prawa obligacyjne 

oraz rzeczowe (m.in. własność i ograniczone prawa rzeczowe) niezależnie od treści lub 

przedmiotów tych praw ani od podmiotów, którym te prawa przysługują2. Stąd też na mienie 

będą się składały nie tylko prawo własności, ale również wszelkie wierzytelności, prawa 

związane z dziedziczeniem, jak również prawa na dobrach niematerialnych (np. prawa 

autorskie oraz tajemnice przedsiębiorstwa3 ). W przypadku oszustwa, nie ma znaczenia czy 

majątek należy do osoby niekorzystnie rozporządzającej mieniem czy do kogokolwiek innego. 

Ma to szczególne znaczenie w kontekście możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa 

wobec osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – w tych 

przypadkach bardzo często to pracownik dokonuje niekorzystnego rozporządzenia mieniem 

a majątek należy do osoby prawnej. 

Znamię „doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” pełni 

w przypadku art. 286 § 1 k.k. dwojaką funkcję. Z jednej strony określa czynność wykonawczą 

sprawcy przestępstwa a z drugiej charakteryzuje skutek czynności wykonawczej. Jest to tak 

zwane znamię czynnościowo – skutkowe 4 . Przyjąć należy, że właściwym znamieniem 

czynnościowym jest aktywność sprawcy polegająca na „doprowadzeniu” a skutkiem 

„niekorzystne rozporządzenie mieniem”. Stąd też widać wyraźnie konieczność występowania 

związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zachowaniem sprawcy przestępstwa 

(wprowadzeniem w błąd, wyzyskaniem błędu lub wyzyskaniem niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania) a skutkiem w postaci niekorzystnego rozporządzenia 

                                                      
2  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 13/07, OSNKW 2007, nr 7-8, poz. 56. 
3  S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1, Wrocław 1974, s. 223.  
4  A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV, teza 12, 

2016. 
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mieniem. 

Ustawodawca określa, w jaki sposób sprawca może zrealizować czynność wykonawczą 

tak, aby ponosić odpowiedzialność za przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Realizacja 

znamienia czasownikowego może nastąpić przez zrealizowanie jednej z trzech alternatywnych 

czynności: wprowadzenia w błąd osoby doprowadzonej do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem, wyzyskania błędu oraz wyzyskania niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania. Należy więc stwierdzić, że jest możliwe takie doprowadzenie do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które w świetle tego przepisu będzie irrelewantne. 

Aby ponosić odpowiedzialność z art. 286 § 1 k.k. konieczne jest, aby sprawca wykonał jedną 

z wymienionych przez ustawodawcę czynności i ponadto, aby poprzedzała ona niekorzystne 

rozporządzenie mieniem, co wskazuje na niezbędne występowanie związku przyczynowo – 

skutkowego pomiędzy jedną z wymienionych czynności z art. 286 § 1 k.k. a niekorzystnym 

rozporządzeniem mieniem5. Konieczne jest więc powiązanie wzajemnej aktywności sprawcy 

i pokrzywdzonego6. Stąd też oszustwem nie będzie, z jednej strony, rozporządzenie mieniem 

przez pokrzywdzonego bez wiedzy i woli sprawcy (bez wprowadzenia przez niego w błąd 

pokrzywdzonego, niejako „za plecami”), ale również gdy sprawdza podejmuje czynności bez 

wiedzy i woli pokrzywdzonego (poza świadomością pokrzywdzonego, sprawca przestępstwa 

sam swoim działaniem doprowadza do osiągnięcia korzyści majątkowej)7. Również oszustwem 

nie będzie sytuacja, gdy dopiero po rozporządzeniu mieniem zostanie podjęta czynność 

oszukańcza (np. zmiana przedmiotu świadczenia na niespełniający warunków wzajemnej 

umowy)8. 

Należy również zaznaczyć, że realizacja znamion oszustwa, ma miejsce tylko 

w przypadku dobrowolnego rozporządzenia mieniem9 – to pozwala odróżnić oszustwo, przy 

którym pokrzywdzony dobrowolnie niekorzystnie rozporządza swoim bądź cudzym mieniem, 

od innych przestępstw przeciwko mieniu, charakteryzujących się przymusem m.in. kradzieży 

i rozboju. W przypadku oszustwa, rozporządzający mieniem dobrowolnie podejmuje 

aktywność, której skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem, pozostając w błędzie co 

                                                      
5  „Działanie sprawcy, określone w art. 286 § 1 k.k jako doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia 

własnym lub cudzym mieniem, sprowadza się do trzech wymienionych w tym przepisie sposobów (...)” - 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2002 r., IV KKN 135/00, LEX nr 74478. 
6  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 618/99, LEX nr 75460. 
7  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., V KK 53/15, OSNKW 2015. 
8  A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV, teza 20, 

2016. 
9  T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004, s. 61-62. 
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do okoliczności wpływających istotnie na jego decyzję10. Tak więc przestępstwo oszustwa tym 

różni się od innych czynów zabronionych przeciwko mieniu, że sprawca dobrowolnie 

rozporządza mieniem, jednocześnie nie mając świadomości, że rozporządzenie to jest 

niekorzystne11. Odczytując literalnie art. 286 § 1 k.k. można stwierdzić, że przez użycie zwrotu 

„doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innej osoby”, może być ono 

popełnione jedynie wobec osoby fizycznej. Nie można zgodzić się z tym stwierdzeniem i zwrot 

„innej osoby” należy rozumieć szeroko – obejmując nim zarówno osoby fizyczne, prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku oszustwa 

zrealizowanego wobec osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą znamiona 

oszustwa może zrealizować osoba fizyczna będącą poza strukturą podmiotu tzw. extraneus, jak 

również osoba wewnątrz struktury osoby prawnej, czyli tzw. intraneus - wówczas, aby osobie 

zajmującej się sprawami majątkowymi podmiotu gospodarczego przypisać popełnienie 

przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. konieczne będzie wykazanie, że wprowadziła ona w błąd (lub 

wyzyskała błąd) inną osobę odpowiedzialną za rozporządzenie mieniem. Czynność 

„wprowadzania w błąd” bardzo często realizowana jest wobec osób reprezentujących inny 

podmiot, np. na członków zarządów, pełnomocników a w przypadku postępowania 

upadłościowego – syndyka masy upadłościowej 12 . Aby zbadać czy zostały zrealizowane 

znamiona oszustwa, należy zbadać świadomość osób fizycznych reprezentujących osobę 

prawną w kontekście podjęcia decyzji o niekorzystnym rozporządzeniu mieniem 13 . 

Przedmiotem wprowadzenia w błąd w kontekście podmiotów gospodarczych mogą być dane 

finansowe, zawarte umowy, posiadane towary. Przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k. jest 

przestępstwem materialnym. Jego skutkiem jest „niekorzystne rozporządzenie mieniem”. 

Skutek „rozporządzenia” należy rozumieć, jako wszelkie czynności prowadzące do zmiany 

stanu majątkowego, przede wszystkim we władaniu mieniem, jak również m.in. zwiększenie 

ryzyka po stronie pokrzywdzonego lub zmniejszenie możliwości jego zaspokojenia przez 

dłużnika14. 

3. Przestępstwo oszustwa – znamiona podmiotowe 

                                                      
10  A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV, teza 22, 

2016. 
11  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/05, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1123. 
12  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2001 r., II AKa 509/01, OSA 2002, z. 5, poz. 35. 
13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r., II AKa 74/14, LEX nr 1488653; 

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2014 r., IV KK 12/14, LEX nr 1622330. 
14  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2013 r., II AKa 327/13, LEX nr 1718445. 
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 Z punktu widzenia niniejszego wywodu, niezmiernie ważne jest omówienie kwestii 

strony podmiotowej przestępstwa oszustwa, z tego powodu, iż to właśnie ona, sprawia w tym 

przypadku największe problemy. Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, 

należącym do tzw. czynów kierunkowych znamiennych celem. Można je popełnić tylko 

i wyłącznie w zamiarze bezpośrednim charakteryzującym się chęcią osiągnięcia korzyści 

majątkowej (dolus directus coloratus). Tak więc działanie sprawcy musi być ukierunkowane 

na osiągnięcie określonego celu - w tym przypadku celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Takie 

wprowadzenie znamion podmiotowych czynu wyklucza popełnienie oszustwa w zamiarze 

ewentualnym15 . Świadomość i wola sprawcy muszą odnosić się do wszystkich elementów 

czynu – dotyczy to zarówno sposobu, jak i skutku – np. sprawca musi chcieć wyzyskać błąd, 

aby doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej. Zamiar sprawcy na płaszczyźnie intelektualnej musi więc obejmować dwa 

elementy: tzw. środek intelektualny, czyli sposób popełnia czynu oraz możliwość osiągnięcia 

z podjętego zachowania korzyści majątkowej, jak również uświadamianie sobie więzi 

przyczynowej pomiędzy tymi ogniwa 16 . Strona woluntatywna sprowadza się do chęci 

odnoszącej się do: podjętego zachowania sprawcy, doprowadzenia do niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem oraz chęci osiągnięcia korzyści majątkowej17 . Tak więc wszystkie 

znamiona przedmiotowe oszustwa muszą znaleźć odbicie w świadomości sprawcy oraz muszą 

być objęte jego chęcią. Sprawca nie tylko musi chcieć osiągnąć korzyść majątkową, ale również 

musi chcieć użyć do osiągnięcia tego celu, określonego sposobu działania. Stąd też brak 

realizacji znamion oszustwa będzie miał miejsce również wtedy, gdy co do chociażby jednego 

ze znamion sprawca nie będzie wyrażał chęci a będzie się z nim „jedynie” godził18 . Sąd 

Najwyższy stwierdził: „Aby przyjąć popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., sąd winien 

dokonując analizy strony podmiotowej wykazać na podstawie dowodów, że sprawca 

obejmował swym bezpośrednim i kierunkowym zamiarem nie tylko wprowadzenie w błąd 

(wyzyskanie błędu, itd.) i działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, lecz także, że 

w momencie działania mającego na celu uzyskanie kredytu obejmował swym bezpośrednim 

i kierunkowym zamiarem okoliczność, iż osoba rozporządzająca mieniem czyni to 

                                                      
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2007 r., III KK 29/07, LEX nr 307787 oraz wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 19 lipca 2007 r., V KK 384/06, LEX nr 299205. 
16  A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV, teza 91, 

2016. 
17  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r., IV KK 192/03, LEX nr 84458. 
18  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2007 r., V KK 384/06, LEX nr 299205; wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 3 kwietnia 2007 r., III KK 362/06, LEX nr 296749. 
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z niekorzyścią dla kredytodawcy”19. Aby stwierdzić, że sprawca zawierając umowę sprzedaży 

miał zamiar popełnienia oszustwa należy wykazać, że sprawca chciał wprowadzić w błąd 

(wyzyskać błąd lub niezdolność) doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (np. wiedział i chciał nie uiścić zapłaty), jednak musi 

mieć to miejsce jeszcze przed przeniesieniem posiadania – zamiar sprawcy musi istnieć przed 

realizacją umowy. 

Jak zostało przedstawione, najbardziej problematyczną kwestią a niezwykle istotną, bo 

decydującą o „być albo nie być” przestępstwa oszustwa i pociągnięcia potencjalnego sprawcy 

do odpowiedzialności karnej, jest kwestia udowodnienia strony podmiotowej. Wprowadzony 

przez ustawodawcę wymóg realizacji czynu oszustwa z zamiarem bezpośrednim, co więcej – 

z zamiarem bezpośrednim kierunkowym wydaje się niezwykle trudny do wykazania. Sytuacja 

komplikuje się o tyle, że, jak już zostało wspomniane wcześniej, zamiar bezpośredni sprawcy 

(tj. jego świadomość i chęć), muszą obejmować wszystkie elementy czynu: sposób, przedmiot, 

skutek oraz związek przyczynowy. Ustalanie zamiaru bezpośredniego może polegać jedynie na 

badaniu okoliczności zewnętrznych czynu a nie na analizie np. osobowości sprawcy20 . Jak 

stwierdził Sąd Najwyższy: „O zamiarze sprawcy przesądza całokształt tak podmiotowych, jak 

i przedmiotowych okoliczności. Dopiero bowiem na podstawie wszystkich okoliczności 

dotyczących danego wypadku i osoby sprawcy możliwe jest odtworzenie rzeczywistych 

przeżyć sprawcy i ustalenie, do czego zmierzał, czego chciał, względnie - postępując, 

w określony sposób – co przewidywał i na co się godził”21. Czy jest to mechanizm doskonały? 

Wydaje się, że nie. Z jednej strony należy poddać analizie całokształt okoliczności - w związku 

z przestępstwem oszustwa będą to m.in. możliwości finansowe sprawcy, zaciągnięte wcześniej 

zobowiązania. Należy przy tym jednak pamiętać, że brak środków finansowych w momencie 

zaciągania pożyczki i potencjalna związana z tym niemożność spłaty rat, nie uzasadnia 

przyjęcia zamiaru bezpośredniego ergo popełnienia oszustwa. Wprowadzenie drugiej strony 

w błąd i udowodnienie tego, również nie będzie wystarczające dla przyjęcia zrealizowania 

czynu oszustwa. Dlaczego? Należy bowiem udowodnić, że sprawca świadomie wprowadza 

w błąd dlatego, że chce doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu 

uzyskania korzyści majątkowej22. W przypadku nierealizowania umowy pożyczki czy umowy 

kredytu, samo w sobie nie będzie to wystarczające dla realizacji znamion oszustwa - należy 

                                                      
19  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., II KK 9/03, LEX nr 83773. 
20  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1984 r., III KR 312/83, LEX nr 21997. 
21  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1976 r., V KR 20/76, LEX nr 21710. 
22  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 sierpnia 2000 r., II AKa 168/00, OSA 2001, z. 7-8, poz. 51. 
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bowiem wykazać również zamiar sprawcy w kontekście sposobu realizacji oraz skutku23. Jak 

stwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu: „Fakt (...) niezwrócenia kredytu w terminie nie może 

jeszcze stanowić dostatecznej podstawy do uznania winy za wyłudzenie - jeżeli nie zostanie 

ustalone, że już w momencie zawierania umowy o kredyt sprawca nie miał zamiaru zwrotu 

zaciągniętego kredytu" 24 . Sąd Najwyższy również podkreśla, że „Tylko więc w oparciu 

o kompleksową ocenę okoliczności towarzyszących uzyskaniu pożyczki i wagi przyczyn jej 

niespłacenia, można wysnuć logiczne wnioski czy mamy do czynienia z oszustwem czy też 

niedotrzymaniem warunków zwrotu pożyczki”25 . Tak więc wskazane zostało, że sądy mają 

ogromny problem z dowodzeniem strony podmiotowej sprawcy przestępstwa oszustwa, 

brakuje bowiem dostatecznych środków dowodowych, które pozwoliłyby jednoznacznie 

określić zamiar sprawcy. 

4. Zagadnienie dostatecznej ochrony praw wierzycieli w kontekście stosowania 

art. 286 § 1 k.k. 

Należy zatem podjąć rozważania, czy koniecznym jest, aby strona podmiotowa 

przestępstwa oszustwa charakteryzowała się zamiarem bezpośrednim kierunkowym. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie trzeba określić, w jakim celu została wprowadzona wspomniana 

norma do kodeksu karnego. Z jednej strony ma ona chronić prawa majątkowe osób 

podejmujących stosunki gospodarcze z przypadkowymi podmiotami, np. w stosunku kupna-

sprzedaży internetowej. Wydaje się, że w tego rodzaju relacjach gospodarczych zakres 

kryminalizacji wprowadzony przez art. 286 § 1 k.k., jak również jego skuteczność stosowania 

w praktyce, są na wystarczającym poziomie. Z drugiej strony, przepis ten ma chronić grupę 

trudniącą się profesjonalnym obrotem gospodarczym. I to właśnie co do profesjonalnych 

stosunków gospodarczych, opartych w dużej mierze na zaufaniu kupieckim, pojawia się 

problem z właściwą ochroną zapewnianą przez art. 286 § 1 k.k. Zdarza się bowiem, że osoby 

będące w stałych stosunkach gospodarczych nadużywają zaufania, bez którego istnienia obrót 

gospodarczy by nie funkcjonował – podejmują pewne ryzyko ze świadomością, że będą 

ponosiły jedynie odpowiedzialność cywilistyczną z art. 417 k.c. 26  - nie będzie bowiem 

możliwości aby wykazać im bezpośredni, kierunkowy zamiar popełnienia przestępstwa 

                                                      
23  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000 nr 9-10, poz. 85. 
24  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 1995 r., II AKr 482/95, Prok. i Pr.-wkł. 1996, nr 11, 

poz. 20. 
25  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1980 r., II KR 73/80, LEX nr 21863. 
26  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). 
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oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Przykładem niech będzie kontrahent, który w ramach umowy ma 

dokonać płatności za kilka transakcji – za pierwsze trzy zgodnie z warunkami umowy ponosi 

koszty, za dwie ostatnie już nie. Niezwykle trudnym zadaniem, wręcz niemożliwym, jest 

udowodnienie zamiaru bezpośredniego dokonania oszustwa realizowanego w ramach dwóch 

ostatnich transakcji, jeżeli zewnętrzne przesłanki przy zawieraniu umowy potwierdzają 

przekonanie (być może mylne), że kontrahent chce realizować postawienia umowy – wszak 

dokonuje płatności w ramach pierwszych transakcji. Również nie będzie stanowiła popełnienia 

oszustwa sytuacja, gdy sprawca mając świadomość niestabilnej sytuacji finansowej swojego 

przedsiębiorstwa, zawiera umowę w ramach której jest zobowiązany ponieść określone koszty 

i chce realizować jej postanowienia, jednak godzi się z faktem, że może nastąpić moment, gdy 

nie będzie w stanie ponieść ciężarów wynikających z przyjętego zobowiązania ergo 

doprowadzi wierzyciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W powyższej sytuacji 

możemy mówić jedynie o zamiarze ewentualnym sprawcy, którego stronę woluntatywną 

charakteryzuje nie chęć a godzenie się z realizacją znamion czynu, w tym nastąpieniem skutku. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 września 2016 r.27 stwierdził, że można 

przyjąć realizację oszustwa jeżeli sprawca w chwili zawarcia umowy uzależnia jej realizację 

od przyszłych, niepewnych zdarzeń. Można więc stwierdzić, że jest to linia orzecznicza, która 

skłania się do przyjęcia możliwości realizacji oszustwa z sui generis zamiarem ewentualnym – 

w przedstawionej sytuacji bowiem ciężko stwierdzić, że sprawca nie ujawniając informacji 

o złym stanie finansowym przedsiębiorstwa chce doprowadzić do niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem drugiej strony celem uzyskania korzyści majątkowej. Sprawca 

bowiem, nie chce realizacji czynu zabronionego oszustwa, jednak możliwości zrealizowania 

umowy uzależnia od przyszłego zdarzenia - bierze więc pod uwagę (godzi się) z możliwością 

niedopełnienia jej warunków. Należy więc stwierdzić, że wprowadzenie jako znamienia strony 

podmiotowej zamiaru bezpośredniego, w sposób znaczący zawęża zakres kryminalizacji. 

W profesjonalnym obrocie gospodarczym opartym na zaufaniu, wąski zakres kryminalizacji 

przepisu art. 286 § 1 k.k. naraża działających zgodnie z prawem wierzycieli – nie zapewnia on 

bowiem im wystarczającej ochrony prawnokarnej dopuszczając nadużycia zaufania 

w profesjonalnym obrocie gospodarczym. 

Ponadto warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii związanej ze znamieniem skutku 

przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. - dla dokonania czynu oszustwa z art. 286 § 1 k.k. 

konieczny jest skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem a nie wyrządzenia 

                                                      
27  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 2016 r., II AKa 348/16, LEX nr 2152850. 
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szkody. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przestępstwo oszustwa będzie miało 

miejsce również wówczas, gdy np. bank udzieli kredytu na podstawie fałszywych oświadczeń 

o stanie majątkowym dłużnika, lecz kredyt mimo to zostanie w pełni spłacony a zobowiązanie 

zrealizowane. Bank przez wprowadzenie w błąd przez przedstawienie fałszywych zaświadczeń 

został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, ponieważ gdyby znał 

prawdziwy obraz rzeczywistości, kredytu by nie udzielił28 . Widać wyraźnie, że znamiona 

oszustwa z jednej strony znacząco zawężają sferę kryminalizacji poprzez wprowadzenie 

wymogu zamiaru bezpośredniego, z drugiej jednak poszerzają ją przez wprowadzenie skutku, 

jako „niekorzystnego rozporządzenia mieniem”, które jest pojęciem zakresowo szerszym niż 

„szkoda majątkowa”. Przez taki zabieg legislacyjny pod niedostateczną ochroną art. 286 § 1 

k.k. pozostają Ci, którzy ponieśli rzeczywistą szkodę majątkową, ale występują problemy 

dowodowe z wykazaniem zamiaru bezpośredniego. 

5. Zakończenie 

Podsumowując, należy stwierdzić, że regulacja z art. 286 § 1 k.k. nie jest doskonała – 

wprowadzony przez ustawodawcę zamiar bezpośredni zbyt zawęża zakres kryminalizacji tego 

przepisu. W związku z tym należałoby rozważyć, czy postulatem de lege ferenda nie powinno 

być wprowadzenie w miejsce kierunkowego zamiaru bezpośredniego, umyślności, obejmującej 

zarówno zamiar bezpośredni jak i ewentualny. Wówczas typ charakteryzujący się zamiarem 

bezpośrednim mógłby stanowić typ kwalifikowany czynu oszustwa, natomiast poprzez 

wprowadzenie szerokiej umyślności, jako znamienia podmiotowego podstawowego typu 

czynu, zakres kryminalizacji wspomnianego przepisu objąłby wszystkie te przypadki, które 

obecnie, zgodnie z przesłankami sprawiedliwościowymi, powinny podlegać art. 286 § 1 k.k., 

lecz pozostają poza jego ochroną. 

  

                                                      
28  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2015 r., III KK 1487/15, KZS 2016/2/16. 
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CZY ISTNIEJĄCE UNORMOWANIA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 

STYANOWIĄ WYSTARCZAJĄCĄ OCHRONĘ INTERESÓW WIERZYCIELI 

PRZED NIEUCZCIWYMI DZIAŁANIAMI KONTRAHENTÓW – DIAGNOZA 

PROBLEMU ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI WYKŁADNIA ART. 286 § 1 K.K. 

Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY ORZECZNICTWA SĄDOWEGO 

Streszczenie 

W przedstawionej pracy Autorka pragnie rozważyć problem ochrony wierzycieli przed 

nieuczciwymi działaniami kontrahentów w świetle unormowań polskiego Kodeksu karnego. 

Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów, który ma służyć walce z nieuczciwymi 

praktykami rynkowymi, jest wszczynanie postępowań karnych na podstawie art. 286 § 1 k.k. 

w związku z niewykonywaniem zobowiązań zaciągniętych przez kontrahentów. Na wstępie 

Autorka omawia znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oraz rozważa problemy związane 

z wykazaniem bezpośredniego zamiaru sprawcy przestępstwa. Następnie poddaje analizie, czy 

wspomniana norma prawa karnego materialnego, wprowadzająca penalizację czynu 

zabronionego oszustwa, dostatecznie chroni interesy pokrzywdzonych i czy w praktyce życia 

gospodarczego jest ona skuteczna i w pełni urzeczywistnia gwarancyjną funkcję prawa 

karnego. W tym kontekście omówiona została judykatura w przedstawionym zakresie. Autorka 

rozważyła również czy pożądanym jest poszerzenie zakresu kryminalizacji przestępczego 

oszustwa z art. 286 § 1 k.k. 

Słowa kluczowe: oszustwo, kontrahent, zamiar bezpośredni, wierzyciel, zobowiązania. 

Summary 

In the presented work, the Author wishes to consider the problem of protecting creditors 

from dishonest actions of contractors in the light of the Polish Penal Code. One of the most 

commonly used mechanisms to combat unfair market practices is to initiate criminal 

proceedings under the article 286 § 1 of the Polish Penal Code due to a breach of contractual 

obligations entered into by contractors. At the beginning the Author discusses the attributes of 

the offence of article 286 § 1 of the Polish Penal Code and will consider problems with proving 

the direct intent of the offender. Subsequently, it should also be examined whether this norm of 

substantive penal law, which penalizes the act of forbidden deception, adequately protects the 

interests of the victims and whether it is effective in the practice of economic life and fully 
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implements the guarantee function of criminal law. In this context, overview of the judicature 

is required in the presented scope. The Author also considered whether it is desirable to widen 

the scope of criminalization of criminal fraud under the article 286 § 1 of the Polish Penal Code. 

Keywords: fraud, contractor, direct intent, creditor, obligations. 
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NATALIA GRACZYK  

Uniwersytet Śląski 

KILKA UWAG O PRAWIE KARNYM  

GOSPODARCZYM I SKARBOWYM 

 

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe stanowią niezwykle skomplikowane 

i złożone zagadnienia, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Ze względu na znaczenie 

samej gospodarki dla prawidłowego funkcjonowania państwa, problematyka przestępstw 

gospodarczych i skarbowych jest niezwykle doniosła i obecnie zyskuje coraz większe 

zainteresowanie.  

Jak podkreśla J. Skorupka prawo karne gospodarcze „obejmuje przepisy określające 

czyny karalne przeciwdziałające przestępczości gospodarczej, do których zalicza się przepisy 

chroniące prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego, tj. zasady uczestniczenia w tym 

obrocie, oraz wytwarzanie i dystrybucję materialnych i niematerialnych dóbr o charakterze 

gospodarczym”1. Jednym ze źródeł, chociaż oczywiście nie jedynym, przestępstw określanych 

jako przestępstwa gospodarcze, są w polskim systemie prawnym rozdziały XXXVI i XXXVII 

Kodeksu karnego 2 , które „wraz z regulacjami zawartymi w innych rozdziałach kodeksu 

karnego, zawiera nowoczesne rozwiązania ukierunkowane na gospodarkę wolnorynkową”3 . 

Należy zauważyć, że ze względu na charakter przestępstw gospodarczych i ich specyfikę, 

regulacja obejmująca te przestępstwa musi być dynamiczna, niekiedy doraźna, uwzględniająca 

bieżące uwarunkowania4. 

O ile pojęcie samego przestępstwa, zdaje się być jasne, gdyż jest to „czyn człowieka 

zabroniony pod groźbą kary kryminalnej przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, 

bezprawny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy (i przez to karygodny) oraz 

zawiniony”5, o tyle przestępstwo gospodarcze może budzić pewne wątpliwości. J. Skorupka 

pojęcie przestępstwa gospodarczego definiuje jako „czyn zabroniony, którego głównym 

przedmiotem zamachu jest obrót gospodarczy, a ściśle rzecz ujmując, podstawy prawidłowego 

                                                      
1  J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 15. 
2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) – dalej k.k. 
3  M. Bojarski, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, 

Warszawa 2016, s. 1552-1553. 
4  T. Cyprian, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa 1960, s. 6. 
5  P. Zawiejski, Pojęcie przestępstwa i podziały czynów zabronionych, [w:] Prawo karne. Część ogólna, 

szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016, s. 80. 
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obrotu gospodarczego, którymi są uczciwa konkurencja, poszanowanie dobrych obyczajów 

oraz słusznych interesów konsumentów”6.  

Szereg autorów wyróżnia poszczególne kryteria, które kwalifikują dany czyn, właśnie 

jako przestępstwo gospodarcze, co powoduje niejednolitość definiowania pojęcia przestępstwa 

gospodarczego7. O. Górniok dzieli definicje przede wszystkim na takie, dla których wspólnym 

mianownikiem jest przedmiot zamachu oraz takie, które połączone są uwarunkowaniami 

socjologicznymi8. Jednakże nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie, przy zaliczeniu 

danego przestępstwa, do przestępstwa gospodarczego, będzie mieć „rodzaj głównego dobra 

prawnego, podlegającego ochronie na podstawie konkretnych przepisów”9 . Zatem z jednej 

strony chodzi o dobro prawne, na które następuje zamach, a z drugiej to, które podlega ochronie 

przez odpowiedni przepis ustawy. 

 Podstawą w zakresie definiowania czynu zabronionego w rozumieniu kodeksu karnego 

skarbowego 10 , jak i przestępstwa oraz wykroczenia skarbowego jest art. 53 tejże ustawy. 

Zgodnie z tym, art. 53 § 2 k.k.s., określa przestępstwo jako czyn zabroniony przez kodeks pod 

groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia 

wolności, natomiast przez wykroczenie skarbowe rozumie się czyn zabroniony przez kodeks 

pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na 

uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza 

pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, a także inny 

czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Występuje również pojęcie wypadku mniejszej 

wagi, które zyskało odrębne znaczenie, bowiem „wykroczeniem skarbowym jest również 

wypadek mniejszej wagi, tj. czyn zabroniony, który w konkretnej sprawie, ze względu na 

szczególne okoliczności – zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe – zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czyny”11. Chociaż rozumienie tego pojęcia nie jest jednolite, zgodnie 

z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 r.12 

Cel ustanowienia odpowiednich przepisów prawa karnego gospodarczego jest tożsamy 

z regulacjami prawa karnego materialnego, przede wszystkim mówi się tu o funkcji ochronnej, 

                                                      
6  J. Skorupka, dz. cyt., s. 15. 
7  R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004, s. 11. 
8  O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXX Kodeksu karnego, Warszawa 1981, s. 7. 
9  J. Skorupka, dz. cyt., s. 16. 
10  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2226, z późń zm.) – 

dalej k.k.s. 
11  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011, s. 16. 
12  Postanowienie SN z dnia 13 października 2004 r., V KK 216/04, Legalis nr 71560. 
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gwarancyjnej, regulacyjnej oraz kompensacyjnej13. Są to nadrzędne cele jakie realizować ma 

dany przepis ustawy. „Prawo karne gospodarcze chroni stosunki faktyczne i prawnie istniejące 

w związku z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, 

w tym stosunki gospodarcze, których przedmiotem jest wytwarzanie i wymiana dóbr 

materialnych i usług na podstawie określonych norm i zasad” 14 . Przepis ustawy, który 

kryminalizuje czyn naruszający obrót gospodarczy ma za zadanie zrealizowanie funkcji prawa 

karnego, ale także stanowi odpowiedź państwa na popełniony czyn. Podobnie wygląda sytuacja 

w prawie karny skarbowym, gdzie podstawowym założeniem jest „egzekwowanie należności 

publicznoprawnych i wyrównywanie uszczerbku finansowego wierzycieli daninowych przed 

represją” 15 , jednakże należy pamiętać że przedmiotem ochrony, jeżeli chodzi o przepisy 

kodeksu karnego skarbowego, jest również interes finansowy państwa. 

Wszystkie te cele mają zostać zrealizowane poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności 

osoby, która dopuściła się przestępstwa gospodarczego, bądź skarbowego. O ile wymierzając 

karę na podstawie kodeku karnego stosujemy uregulowania określone w części ogólnej tegoż 

kodeksu, to gdy chodzi o przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego, to zgodnie z art. 20 § 

1, do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej kodeksu karnego, 

zatem kary i środki karne stosowane do przestępstw skarbowych mają byt autonomiczny na 

gruncie kodeksu karnego skarbowego16.  

Niekiedy zachodzą takie sytuacje kiedy następuje zaniechanie ukarania danego sprawcy 

przestępstwa skarbowego, a jedną z tych sytuacji jest zastosowanie art. 16 § 1 k.k.s., który 

określany jest w doktrynie jako czynny żal, chociaż pojęcie to nie ma charakteru 

normatywnego17. Podkreśla się raczej, że jest brak zgodności co do samej nazwy instytucji i jej 

zakresu pojęciowego, więc przyjmuje się, że „czynny żal” ma znaczenie umowne18.  

Obok dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej i odstąpienia od 

wymierzenia kary, czynny żal jest instytucją degresji karania 19 , znajduje zastosowanie do 

wszystkich przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych bez względu na to, z którego 

rozdziału części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego pochodzą i bez względu na 

                                                      
13  R. Zawłocki, dz. cyt., s. 77. 
14  J. Skorupka, dz. cyt., s. 19. 
15  L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2015, s. 16. 
16  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, 

s. 117. 
17  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 89. 
18  D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Warszawa 1984, s. 7. 
19  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., s. 69. 
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ustawowe zagrożenie karą”20, co jest znaczące w świetle pozostałych form degresji karania. 

Zgodnie z art. 16 § 1 k.k.s., nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym 

organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności 

osoby współdziałające w jego popełnieniu. Klauzula bezkarności jest ujemną przesłanką 

procesową, co oznacza, że w przypadku wypełnienia przez sprawcę wszystkich przesłanek 

instytucji czynnego żalu, nie wszczyna się postępowania karnego skarbowego, a wszczęte 

należy umorzyć21 . Nie bez powodu instytucja czynnego żalu karnoskarbowego budzi wiele 

kontrowersji i wątpliwości.  

Przesłankami czynnego żalu z art. 16 k.k.s., są: „zawiadomienie organów ścigania 

o fakcie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, ujawnienie 

istotnych okoliczności czynu zabronionego oraz uiszczenie w całości wymaganej należności 

publicznoprawnej uszczuplonej, jeżeli doszło do uszczuplenia, przy czym przesłanki te muszą 

być spełnione kumulatywnie”22 . Wydaje się, że ustawodawca dość konkretnie sformułował 

wymagania jakie stawiane są przed potencjalnym beneficjentem czynnego żalu z art. 16 k.k.s. 

Sprowadzają się one bowiem do denuncjacji, zarówno jeżeli chodzi o ujawnienie własnego 

czynu, jak i osób współdziałających23 , ujawnienia organom ścigania okoliczności znanych 

sprawcy, a nieznanych organowi, dotyczących popełnionego czynu 24  oraz uiszczenia 

należności uszczuplonej popełnionym czynem, wraz z odsetkami w odpowiednim terminie, 

bądź złożył przedmioty zagrożone obligatoryjnym przepadkiem albo ich równowartość 

pieniężną25 . Podkreśla się w doktrynie, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może 

czasem nie wywołać zamierzonych skutków, co dzieje się w sytuacji gdy sprawca składa je 

w sytuacji ostateczności, bez wyjścia, gdy organy ścigania odpowiednią wiedzę już posiadają26, 

o czym stanowi art. 16 § 5. Wydaje się to być rozwiązaniem oczywistym i słusznym, gdyż 

odmienne uregulowanie prowadziłoby do wykorzystywania i nadużywania dobrodziejstwa 

czynnego żalu, co wypaczyłoby cel tej instytucji.  

Ustawodawca uregulował w art. 16 § 6 wyłączenia ustawowe, określając jakie kategorie 

sprawców nie mogą skorzystać z czynnego żalu na podstawie k.k.s, zaliczył tutaj: sprawcę, 

                                                      
20  S. Kowalski, O. Włodkowski, Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 

2016, s. 49.  
21  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 70. 
22  S. Kowalski, O. Włodkowski, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 50. 
23  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 76. 
24  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 71. 
25  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 170. 
26  Tamże, s. 171. 
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który kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie 

innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował 

grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub 

związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub 

związku, nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony 27 . 

Wymienione kategorie sprawców mimo zawiadomienia organów ścigania o popełnionym 

przestępstwie, nie będą objęci czynnym żalem z k.k.s. ze względu na charakter ich roli w owym 

przestępstwie28.  

Podkreśla się przede wszystkim, że instytucja czynnego żalu realizuje podstawowe 

zasady i założenia jakie stawiane są przed postępowaniem skarbowym, sprawca nie odnosi 

korzyści z przestępstwa, interes fiskalny państwa jest zabezpieczony, a organa ścigania czerpią 

informacje o okolicznościach przestępstwa29.  

Inną instytucją zaliczaną do form degresji karania jest odstąpienie od wymierzenia kary 

i środka karnego, które ma charakter fakultatywny, gdyż jego zastosowanie zależy od uznania 

sądu30 . Warto zwrócić uwagę, że instytucja ta, uregulowana w art. 19 k.k.s. „jest postacią 

skazania, pociągającą za sobą wszystkie negatywne skutki tego faktu, w tym w szczególności 

piętno skazania”31.  

Odstąpienie od wymierzenia kary jest możliwe w wypadkach wskazanych w art. 19 § 1 

k.k.s. oraz w wypadkach szczególnych, przy czym do tych szczególnych sytuacji będą należeć 

np.: usiłowanie nieudolne popełnienia przestępstwa skarbowego, nieusprawiedliwiony błąd co 

do kontratypu lub karalności przy wykroczeniu skarbowym, czy też wymiar kary w przypadku 

podżegacza lub pomocnika, gdy sprawca nie próbował nawet czynu dokonać32. 

Zarówno do przestępstw skarbowych jak i wykroczeń skarbowych można zastosować 

odstąpienie od wymierzenia kary, na podstawie uregulowań określonych w art. 19 § 1 pkt 1 i 2 

k.k.s. Zgodnie z tym artykułem, jeśli chodzi o wykroczenia skarbowe, odstąpienie jest możliwe 

w sytuacjach szczególnych, ze względu na charakter i okoliczności popełnienia danego 

wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego postawę po popełnieniu 

                                                      
27  A. Legutko-Kasica, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 4, s. 142. 
28  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 72. 
29  T. Grzegorczyk, Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej i w projektach nowej u.k.s., „Palestra” 

1996, nr 9-10, s. 58. 
30  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 173. 
31  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 178. 
32  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 77.  
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danego czynu33. Istota uregulowania dotyczącego wykroczeń skarbowych, sprowadza się do 

stwierdzenia stopnia społecznej szkodliwości, który ma być wyższy od znikomego, 

a jednocześnie niższy od znacznego34. 

Inaczej jest jeżeli chodzi o przestępstwa skarbowe, bowiem tutaj odstąpienie od 

wymierzenia kary można zastosować do przestępstw skarbowych, które są zagrożone karą 

pozbawienia wolności do lat 3 lub łagodniejszą, jednak koniecznością jest niezachodzenie 

okoliczności obostrzających, wymienionych w odpowiednich przepisach k.k.s. oraz jeżeli 

stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny35. 

Rozróżnia się dwa rodzaje odstąpienia od wymierzenia kary: zupełne, które polega na 

całkowitym powstrzymaniu się od orzekania wobec sprawcy zarówno kary jak i pozostałych 

dolegliwości oraz odstąpienie niezupełne, które wiąże się z odstąpieniem od wymierzenia kary, 

jednakże wobec sprawcy orzeka się środek karny36. Przede wszystkim należy pamiętać jednak, 

że zgodnie z art. 19 § 1, korzystając z odstąpienia od wymierzenia kary, jej cele muszą być 

spełnione, co podlega badaniu przez sąd orzekający, w wypadku spełnienia przesłanek 

określonych w ustawie37 . Podobnie jak w przypadku czynnego żalu, określonego w art. 16 

k.k.s., tak i tutaj, wymaga się aby sprawca w przypadku uszczuplenia należności 

publicznoprawnej, dokonał jej uiszczenia w całości38. 

To czy w konkretnym przypadku odstąpienie od ukarania sprawcy jest zasadne, sąd 

powinien badać zgodnie z dyrektywami wymiaru kary określonymi w k.k.s., uwzględniając 

dyrektywę, która stanowi niejako podstawę do odstąpienia, jednak nie zapominając 

o pozostałych39. Zgodnie z art. art. 12 § 2 sąd powinien badać w szczególności stopień winy, 

społecznej szkodliwości czynu, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary.  

Kolejną instytucją w zakresie prawa karnego skarbowego, zasługującą na szczególną 

uwagę, jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, które ma charakter materialno-

procesowy40. Istota tego środka jest niezwykle prosta, sprowadza się bowiem do swoistego 

nagrodzenia sprawcy, który wystąpi do organu postępowania przygotowawczego z wnioskiem 

o skazanie, co ma obopólne korzyści41. Jednakże nie każdy sprawca może z dobrodziejstwa tej 

                                                      
33  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 179. 
34  S. Kowalski, O. Włodkowski, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 61. 
35  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 178-179. 
36  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 174. 
37  A. Piaseczny, A. Wielgolewska, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 67-68. 
38  S. Kowalski, O. Włodkowski, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 61. 
39  P. Gensikowski, Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2011, s. 92. 
40  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 73.  
41  I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011, 

s. 62. 
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instytucji skorzystać. Ustawodawca w art. 17 k.k.s. zawęził krąg uprawnionych z tego tytułu, 

do „sprawców wykroczeń skarbowych oraz sprawcy przestępstw skarbowych zagrożonych 

wyłącznie karą grzywny (z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszono interwencję co do 

przedmiotów zagrożonych przepadkiem)”42. Wydaje się to być zasadnym rozwiązaniem, gdyż 

sprawcy cięższych przestępstw nie zostali dopuszczeni do skorzystania z tej instytucji.  

Zgodnie z art. 142 k.k.s. sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego sam występuje z wnioskiem do odpowiedniego finansowego organu postępowania 

przygotowawczego, chociaż dopuszcza się też złożenie takiego wniosku przed organem 

niefinansowym43, przy czym musi to nastąpić zanim zostanie wniesiony akt oskarżenia, o czym 

powinien być odpowiednio pouczony44 . W doktrynie podkreśla się, że samo postępowanie 

przygotowawcze w takiej sprawie może w ogóle się nie toczyć, jeżeli dojdzie do złożenia 

wniosku przed wszczęciem postępowania przygotowawczego45.  

Wraz z wnioskiem, sprawca powinien złożyć odpowiednie załączniki, które mają 

potwierdzić uiszczenie przez sprawcę: „należności publicznoprawnej (jeżeli czyn zabroniony 

polegał na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej, 

a należność tak nie została dotąd w całości zapłacona), kwoty odpowiadającej co najmniej 1/3 

wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku przestępstwa, 

a w przypadku wykroczenia skarbowego w wysokości co najmniej 1/10 tego wynagrodzenia – 

tytułem kary grzywny, co najmniej zryczałtowanej równoważności kosztów postępowania”46, 

co określa art. 143 k.k.s. Są to wymogi które muszą być spełnione przez sprawcę starającego 

się o zezwolenie na dobrowolne poddanie się karze. 

Podstawowe przesłanki od których uzależnione jest zezwolenie, ustawodawca 

sformułował w art. 17 k.k.s., zgodnie z którymi, wina sprawcy i okoliczności popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia nie mogą budzić wątpliwości, bo przecież „samo złożenie 

wniosku przez daną osobę nie przesądza o tym, że właśnie jej należy przypisać popełnienie 

czynu, nie przesądza to także o jej winie”47. Samo pojęcie winy jest zagadnieniem niezwykle 

dyskusyjnym, wokół którego krąży wiele teorii i definicji. O tym czy wina nie budzi 

wątpliwości decydować będzie sąd, a także finansowy organ postępowania przygotowawczego, 

                                                      
42  V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną, 

przewidziane w kodeks karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4, s. 62. 
43  Zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 837. 
44  I. Zgoliński, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 68. 
45  D. Świecki, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym, „Przegląd Sądowy” 

2001, nr 3, s. 84. 
46  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 119. 
47  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 104. 
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gdyż zgodnie z art. 145 k.k.s. to do niego należy kompetencja do wystąpienie do sądu 

z odpowiednim wnioskiem48. Jaki charakter ma wniosek złożony przez sam finansowy organ 

postępowania przygotowawczego? Jak podkreślił Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 

30 marca 2015r.: „nie można przyjąć, że wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, złożony w trybie art. 148 KKS, jest jednocześnie aktem oskarżenia albo akt 

ten zastępuje. Ustawodawca dał temu wyraz w art. 148 § 6 KKS, nie zezwalając sądowi na 

rozpoznanie sprawy na podstawie takiego wniosku, lecz nakazując, w przypadku jego 

nieuwzględnienia, niezwłoczny zwrot sprawy organowi wnoszącemu go. Dopiero skutkiem 

takiego zwrotu może być wniesienie aktu oskarżenia.”49  

Cechą tego środka jest jego fakultatywność, sąd może zezwolić na zastosowanie 

instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, ale nie jest to jego obowiązek, brak 

zatem obligatoryjności50. Zgodnie z art. 18 § 1 sąd zezwalając na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności orzeka: tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę, przepadek 

przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca wyraził na to zgodę, a w razie 

niemożności ich złożenia – uiścił ich równowartość pieniężną. Pomimo iż występuje tu 

prawomocny wyrok, nie podlega on wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 

18 § 2, sprawca uważany jest za „niekaranego”, a uiszczenie kwoty tytułem grzywny nie jest 

przesłanką recydywy skarbowej51. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

8 stycznia 2008 r. „dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, będące środkiem karnym, 

zastępuje wymierzenie kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, pełniąc przede 

wszystkim funkcję egzekucyjno-kompensacyjną. Równocześnie wiąże się z dolegliwością 

majątkową dla sprawcy, formalnie kwalifikowaną jako środek karny.”52 

Należy zwrócić uwagę na oryginalność tego środka, który ma mieszany charakter, 

bowiem jego realizacja opiera się na konsensualizmie, realizowanym w prawie karnym 

skarbowym53. Korzyści płynące z zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

występują po obydwu stronach – zarówno sprawcy, jak i Skarbu Państwa – zmniejsza koszty 

postępowania, przyspiesza je, a po stronie sprawy eliminuje negatywne skutki popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 

W zakresie wymiaru kary co do przestępstw gospodarczych określonych w kodeksie 

                                                      
48  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 139. 
49  Wyrok SN z dnia 30 marca 2015 r., II KK 36/15, Legalis nr 1200680. 
50  S. Kowalski, O. Włodkowski, dz. cyt., Warszawa 2016, s. 56. 
51  M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 76. 
52  Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2008 r., P 35/06, OTK Seria A 2008, nr 1, poz. 1. 
53  L. Wilk, J. Zagrodnik, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 138. 
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karnym, należy skupić się na samej dolegliwości kary w stosunku do popełnionego 

przestępstwa, oraz celu jaki ma spełnić. O ile przy przestępstwach skarbowych cele kary wydają 

się być osiągnięte m.in. przy zastosowaniu wyżej wymienionych instytucji degresji karania, 

o tyle w przypadku takich przestępstw jak np. pranie brudnych pieniędzy z art. 299 k.k. czy 

inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu albo obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, uregulowania kodeksu karnego w zakresie karania wydają się być niecelowe54. 

Sąd wymierzając karę za przestępstwo, nie tylko gospodarcze, kieruje się dyrektywami 

wymiaru kary z art. 53 k.k., zgodnie z którymi, kara powinna być odpowiednia do stopnia winy 

sprawcy i społecznej szkodliwości czynu, zatem pojawia się tu funkcja limitująca winy55 . 

„Wybór metod rozwiązywania konfliktów i zwalczania patologii pozostaje zatem w gestii 

władzy publicznej.” 56  W przypadku przestępstw gospodarczych nie ma nadzwyczajnych 

rozwiązań, wymierzając karę sąd stosuje kary i środki określone w części ogólnej k.k. Jednakże, 

zdaje się że ta ogólna regulacja nie jest wystarczająca, jeżeli chodzi o zapobieganie 

przestępstwom gospodarczym, gdyż „efekty jakie osiąga wobec przestępczości gospodarczej 

prawo karne, są nikłe”57.  

Jakimi środkami obecnie dysponuje sąd wymierzając karę za przestępstwo 

gospodarcze? W kodeksie karnym z 1997r. co do przestępstw gospodarczych ustawodawca 

wymienia karę pozbawienia wolności, rzadko karę ograniczenia wolności i grzywnę, jedynie 

w stosunku do fałszerstwa pieniędzy z art. 310 § 1 k.k. ustawodawca przewidział karę 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karę 25 lat pozbawienia wolności, 

w pozostałych przestępstwach jest to niższy wymiar kary58. Oczywiście na mocy art. 33 § 2, 

sąd może wymierzyć obok kary pozbawienia wolności, karę grzywny, jeżeli sprawca dopuścił 

się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, lub gdy korzyść majątkową osiągnął, jednak 

wtedy nie jest to kara orzekana samoistnie59. Zasadnym jest pytanie, na czym należy najbardziej 

ustawodawcy: czy na utylitaryzmie kary, czy na swoistym wyrównywaniu szkód? Grzywna 

słusznie jest postrzegana jako swego rodzaju forma odpłaty wobec przestępców, którzy 

popełnili przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 60 , ponieważ prowadzi do 

                                                      
54  S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009, s. 223. 
55  O. Sitarz, Wymiar kary i środków karnych, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. 

Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016, s. 300-301. 
56  E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015, s. 273. 
57  O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 133. 
58  S. Żółtek, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 221-222. 
59  Tamże, s. 222. 
60  Zofia Sienkiewicz, Z rozważań o celach kary grzywny i dyrektywach jej wymiaru, [w:] Przestępstwo-kara-

polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy 

urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006, s. 577. 
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„pozbawienia sprawcy wybranych ważnych dla niego dóbr, w połączeniu z dolegliwością 

i przymusem”61. Zwłaszcza w świetle przestępstw gospodarczych wydaje się to być pożądane. 

Zadziwiającym jest fakt, że ustawodawca w stosunku do przestępstw gospodarczych 

kodeksowych w większości posługuje się karą pozbawienia wolności, natomiast co do 

przestępstw pozakodeksowych dominująca jest kara grzywny, stanowi to pewnego rodzaju 

niekonsekwencję 62 . Od dawna w doktrynie pojawiają się głosy, odnoszące się do kar 

wymierzanych za przestępstwa gospodarcze, które sygnalizują brak realizacji w odpowiedni 

sposób funkcji prewencyjnej kary, w związku z czym podnosi się zasadność ustanowienia 

środków karnych, dedykowanych właśnie przestępstwom gospodarczym63 , bądź po prostu 

doprowadzenie do ujednolicenia w zakresie prawa karnego gospodarczego sankcji karnych64.  

Należy zauważyć też, że sam projekt regulacji kodeksowej dotyczący przestępstw 

gospodarczych powstał opierając się w pewnym sensie na hipotezach, ponieważ przypada na 

okres początków wolnego rynku w Polsce, a karnoprawna ochrona bezpieczeństwa gospodarki 

jest celowa, wtedy gdy ta jest już ugruntowana i działa od określonego czasu65. Ze względu też 

na sam charakter przestępstw gospodarczych i potrzebę szczególnej ochrony obrotu 

finansowego, przepisy karne w tym zakresie nie należą do stabilnych66. 

Ponadto w kodeksie karnym przewidziano sytuacje, w których reakcja karna wobec 

sprawcy będzie względna 67 . W przypadku art. 298 § 2 k.k., czyli przestępstwa oszustwa 

ubezpieczeniowego,, które sprowadza się do celowego i świadomego wywołania zdarzenia 

będącego podstawą wypłaty odszkodowania68, sprawca nie będzie podlegał karze jeżeli przed 

wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegnie wypłacie odszkodowania. 

Wobec określonych sprawców możliwe jest też nadzwyczajne złagodzenie kary zgodnie 

z art. 307 § 2 k.k., a nawet odstąpienie od jej wymierzenia, na podstawie art. 307 § 1 k.k., co 

będzie zależeć od uznania sądu, jednakże sprawca zostanie skazany i poniesie konsekwencje 

prawne skazania69. 

Podsumowując wybraną problematykę wymiaru kary przy przestępstwach 

                                                      
61  E. Hryniewicz-Lach, dz. cyt., s. 72. 
62  S. Żółtek, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 223. 
63  S. Gabryszewski. T. Oczkowski, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, „Prokuratura 

i Prawo” 1996, nr 12, s. 58. 
64  S. Żółtek, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 224. 
65  R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne, [w:] System prawa 

karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9, Warszawa 2015, s. 405.  
66  Tamże, s. 406. 
67  S. Żółtek, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 331 
68  J. Skorupka, dz. cyt., Warszawa 2005, s. 101. 
69  S. Żółtek, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 342. 
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gospodarczych i skarbowych, należy pamiętać o specyfice tych regulacji i o szczególnym 

przedmiocie ochrony jakim jest interes fiskalny państwa oraz bezpieczeństwo obrotu 

gospodarczego i fakcie, że regulacja dotycząca tych dziedzin powinna być dynamiczna 

i elastyczna. Stosunki gospodarcze ulegają nieustannej ewolucji i rozwojowi, co wymaga 

stałego monitorowania sytuacji na rynku, aby zapobiegać przestępstwom, co jest bardziej 

efektywne niż samo „leczenie.” To w gestii ustawodawcy leży formułowanie przepisów 

i instytucji prawnych, które w harmonijny sposób będą funkcjonować z bieżącymi warunkami 

panującymi na rynku. 
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KILKA UWAG O PRAWIE KARNYM GOSPODARCZYM I SKARBOWYM 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego 

i prawa karnego gospodarczego, uwzględnia podstawowe pojęcia z zakresu tych dziedzin. 

Autor skupia się na wybranych problemach wymiaru kary w przypadku tych przestępstw, ze 

szczególnym uwzględnieniem instytucji degresji karania w przypadku prawa karnego 

skarbowego oraz zwraca uwagę na konieczność zmian w zakresie prawa karnego 

gospodarczego. 

Słowa kluczowe: przestępstwo, kara, prawo karne skarbowe, prawo karne gospodarcze. 

Summary 

Article presents problems connected with penal fiscal law and economic criminal law, 

including basic issues. Author focuses on chosen problems connected with punishment in case 

of economic and fiscal crimes, especially considering degression of punishing in fiscal crime 

law and necessity of changes in economic criminal law.  

Keywords: crime, punishment, penal fiscal law, economic criminal law. 
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PRZESTĘPSTWO WPROWADZANIA DO OBROTU TOWARÓW 

OZNACZONYCH PODROBIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM 

 

Treść: 1. Wstęp. – 2. Definicja znaku towarowego. – 3. Znak towarowy – ochrona bez 

rejestracji. – 4. Podrobione znaki towarowe. – 5. Rejestracja znaku towarowego. – 

6. Uprawnienia używacza uprzedniego. – 7. Udzielanie licencji i sublicencji na znak towarowy. 

– 8. Znamię wprowadzania do obrotu. – 9. Paserstwo, a czyn z art. 305 p.w.p. – 

10. Przestępstwo bezwzględnie wnioskowe. – 11. Typ uprzywilejowany i kwalifikowany. – 

12. Przepadek – brak ograniczeń wartości. – 13. Inne podstawy odpowiedzialności. – 

14. Podsumowanie. 

1. Wstęp 

Przepisy karne o charakterze materialnoprawnym ulokowane zostały przez 

ustawodawcę nie tylko w ustawach takich jak kodeks karny1, czy kodeks karny skarbowy2, 

w którym znajdujemy przestępstwa typowe dla obrotu gospodarczego. Gros czynów 

stypizowano w ustawach szczególnych. Na uwagę zasługuje ustawa Prawo własności 

przemysłowej (zwana dalej „p.w.p”)3, a konkretnie tytuł dziesiąty omawianego aktu prawnego, 

zawierającego przepisy karne. W niniejszym opracowaniu chciałabym scharakteryzować jedno 

z nich, polegające na wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem 

towarowym. 

2. Definicja znaku towarowego 

Nim przejdę do istoty zagadnienia, wpierw skupię się na analizie, czym jest znak 

towarowy w rozumieniu ustawy, celem zrozumienia istoty dobra prawem chronionego. 

Definicję legalną ustawodawca podaje w treści art. 120 p.w.p. W doktrynie podkreśla się jego 

                                                      
1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
2  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2226, z późń zm.). 
3  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776). 
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funkcjonalny charakter, odbierając przymiot dobra materialnego o charakterze intelektualnym4, 

co w niektórych przypadkach poddane może zostać krytyce5. Dawniej znak towarowy miał 

oznaczać pochodzenie towaru, wskazywać gildię czy warsztat rzemieślniczy w którym powstał. 

Tak właśnie narodziła się funkcja odróżniająca, odgrywająca po dziś dzień doniosłą rolę. 

W dzisiejszej praktyce, znak towarowy umożliwia komunikację między producentem 

a konsumentami. Ten pierwszy, korzystając z wykreowanej prawem sposobności wyłącznego 

oznaczenia towaru zastrzeżonym przez siebie znakiem towarowym, realizuje jedną z trzech 

sztandarowych jego funkcji – informacyjną6. Doktryna jak i orzecznictwo wskazują kolejne 

dwie, niemniej ważne funkcje, a mianowicie gwarancyjną i reklamową. Pierwsza 

z wymienionych ma na celu zapewnienie kontrahenta o jakości nabywanego przezeń produktu 

lub usługi, co objawiać się będzie w posiadaniu stałego zespołu cech przez wszystkie 

sygnowane owym znakiem towary. Historycznie najmłodszą funkcją, będzie funkcja 

reklamowa, zachęcająca do nabycia przez wykorzystanie utrwalonego w świadomości 

odbiorców oznaczenia7. 

Badając wnikliwie treść art. 120 p.w.p. ust. 1, stanowiącego, iż „znakiem towarowym 

może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie 

takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego 

przedsiębiorstwa”, stwierdzić można, że oznaczeń pretendujących do miana znaku towarowego 

może być niemal nieskończenie wiele, byleby dało się je dla celów rejestrowych oznaczyć 

w sposób graficzny oraz byleby nadawały się do odróżnienia. Co prawda, ustawodawca wprost 

nie wskazał jak należy pojęcie „nadawania się do odróżnienia” rozumieć, jednak orzecznictwo 

nakazuje ocenę z punktu widzenia interesu uczestnika obrotu „który wyraża się w swobodnym 

dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług”8, 

zatem stanowi realizację funkcji informacyjnej, względnie oznaczenia pochodzenia i oceniane 

powinno być możliwie obiektywnie. Wskazany problem pojawi się jeszcze przy definiowaniu 

znaków towarowych podrobionych, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach 

obrotu. Zdaje się, że w celu jeszcze dokładniejszego oddania istoty pojęcia znaku towarowego, 

ustawodawca wymienił jego przykłady w ustępie drugim, niemniej użyty zwrot 

                                                      
4 Zob. J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa, 2010, 

s. 297. 
5 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, Legalis nr 237030. 
6 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Warszawa, 2012, s. 63-

64. 
7 M. Jastrząb, Naruszenie prawa do znaku towarowego. Przestępstwa przeciwko oznaczaniu towarów, 

w: Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, W. Dadak, M. Słobosz (red.), Kraków, 2016, 

s. 66. 
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, Legalis nr 56366. 
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„w szczególności” wskazuje, iż jest to katalog otwarty. Co ciekawe, znakiem towarowym 

w myśl powyższego wyliczenia poza typowymi, w szczególności słownymi i słowno-

graficznymi, może być melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Jak wskazano na stronie 

internetowej Urzędu Patentowego RP, w tym ostatnim przypadku, znak taki powinien być 

zobrazowany graficznie w formie zapisu nutowego9. 

Odróżnić należy od siebie również pojęcia znaku towarowego per se i nośnika na 

którym wspomniany znak zostaje utrwalony. Irracjonalne byłoby myślenie, iż ochronie 

uzyskanej w Urzędzie podlegać będzie konkretny wydruk, jednostkowe opakowanie czy 

dokument. Znak towarowy, który objąć można prawem ochronnym jest dobrem 

niematerialnym o charakterze intelektualnym, nadto posiadające istotną wartość gospodarczo-

ekonomiczną. Przedmiot materialny na jakim utrwalono znak towarowy, stanowi zatem jedynie 

jego nośnik10. 

3. Znak towarowy – ochrona bez rejestracji 

Znak towarowy podlega ochronie zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. 

Niemniej w Prawie własności przemysłowej przewidziano możliwość udzielenia prawa 

ochronnego, skutkującą wpisem wskazanego znaku do rejestru. Per analogiam wywieść należy, 

ze zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 3 pkt. 1 p.w.p., takiej samej ochronie jak znaki towarowe, 

podlegać będą te usługowe. Badając problematykę przestępstwa penalizowanego w treści art. 

305, wskazać należy jakie znaki objęte są ochroną w nim przewidzianą. Ochronie 

karnoprawnej, przynajmniej na gruncie Prawa własności przemysłowej objęte są znaki 

zarejestrowane, niemniej w polskim systemie prawnym występuje pewna dychotomia – na 

gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak rejestracji znaku towarowego nie 

wyłącza też możliwości dochodzenia praw na drodze cywilnej. Ciekawą kategorią, stanowiącą 

wyłom od ogólnej zasady, są znaki notoryjne, czyli powszechnie znane. Jak wskazuje 

w dominującej części orzecznictwo11 , za znaki takie można uznać te rozpoznawane przez 

ponad połowę potencjalnych odbiorców. Pojęcia znaku renomowanego nie należy utożsamiać 

ze znakiem notoryjnym, który nie został objęty prawem ochronnym. Znaki towarowe 

renomowane są tak naprawdę podkategorią znaków zarejestrowanych w Urzędzie, cechujących 

                                                      
9 http://www.uprp.pl/okreslenie-znaku-towarowego/Lead05,841,15408,4,index,pl,text/ [dostęp z 28.04.2017 r.]. 
10 M. Kucharska-Derwisz Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego, „Prokuratura i Prawo” 2006, 

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2006/03/5kucharska.pdf [dostęp z 28.04.2017 r.]. 
11 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 października 2010 r., I SA/Wa 1345/10, Centralna Baza Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych. 
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się wysoką jakością towaru bądź usługi, którym są sygnowane. 

4. Podrobione znaki towarowe 

Celem uzyskania klarownego wywodu, wskazanym jest w tym momencie przytoczenie 

definicji zawartej w art. 305 ust. 1 p.w.p.. Owego występku dopuszcza się ten „kto, w celu 

wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, 

zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu 

towarami oznaczonymi takimi znakami”. Z racji tego, że każdy wypełnić może znamiona 

wskazanego przestępstwa, a ustawodawca nie wymaga od sprawcy posiadania dodatkowych 

przymiotów, uznać należy je za powszechne. 

Definicję podrobionego znaku towarowego odnaleźć można w treści art. 120 ust. 3 pkt. 

3 i „rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być 

odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych 

prawem ochronnym”. W źródłach literaturowych powszechnie używa się pojęć reprodukcji 

i imitacji. Zestawiając ze sobą przytoczoną definicję podrobionego znaku towarowego 

z brzmieniem art. 305, stwierdzić należy, że naruszenie w obu wskazanych sytuacjach, 

podlegało będzie ochronie prawnokarnej12. 

5. Rejestracja znaku towarowego 

Rozważając pojęcie „zarejestrowanych znaków towarowych”, nie sposób zauważyć, że 

rodzajów rejestracji mamy wiele, a od tego który z nich wybierze wnioskodawca, zależał będzie 

terytorialny zakres ochrony, która potencjalnie zostanie mu przyznana. Nie będzie się ona 

jednak każdorazowo wiązała z możliwością przedsięwzięcia przez podmiot uprawniony 

kroków zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Na uwagę zasługuje orzeczenie sądu 

rejonowego: „Z uwagi na brak typu nieumyślnego, nie będzie wówczas [przyp. działanie 

w przeświadczeniu, ze stosowany znak nie jest objęty ochroną na rzecz innego podmiotu] 

możliwa odpowiedzialność karna. Jeżeli zatem z powodu swego niedbalstwa (nawet rażącego) 

dana osoba nie sprawdzi w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, czy oznaczając towary danym znakiem towarowym, narusza prawo ochronne 

przysługujące innemu podmiotowi, pozostając w błędnym przekonaniu, że tak nie jest, 

wówczas nie może ponosić odpowiedzialności karnej na podstawie art. 305 ust. 1, z uwagi na 

                                                      
12 Por. M. Kucharska-Derwisz, Prawnokarna ochrona znaku towarowego, „Prokuratura i Prawo” 2006, s. 79. 
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brak realizacji znamion strony podmiotowej tego typu czynu zabronionego. Pokrzywdzony 

dysponuje wówczas jedynie środkami ochrony cywilnoprawnej.”13 

Wątpliwości nie będzie wzbudzała ochrona przyznana znakom zarejestrowanym 

w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Pretendując do miana osoby uprawnionej, 

wskazać należy za pomocą Klasyfikacji Nicejskiej konkretne obszary działalności, na których 

ochrona na znak towarowy zostanie udzielona. Po uiszczeniu wskazanej opłaty, wnioskodawca, 

który otrzymał decyzję pozytywną mieć będzie prawo do wyłącznego korzystania ze znaku 

towarowego przez siebie zastrzeżonego, przez okres 10 lat od dnia złożenia wniosku. Po 

upływie tego czasu i ponowieniu opłaty, ochrona będzie kontynuowana. Kolejną przesłanką do 

uzyskania skutecznej ochrony, mającą charakter faktyczny 14 , jest posługiwanie się 

zarejestrowanym znakiem towarowym nieprzerwanie w okresie 5 lat po wydaniu decyzji15. Co 

ważne, w przypadku zaprzestania działalności polegającej na posługiwaniu się znakiem, przed 

upływem wymaganego, pięcioletniego minimum, udzielona ochrona trwać będzie do czasu 

upływu tegoż terminu. Ustawodawca posługuje się się pojęciem „decyzji stwierdzającej”, co 

ewidentnie wskazuje na jej charakter deklaratywny i skuteczność ex tunc. W przypadku jednak 

upływu dziesięcioletniej ochrony, a contrario art. 168 ust. 4, wydanie decyzji nie będzie miało 

wpływu na wygaszenie prawa ochronnego, ponieważ to nastąpi z mocy prawa. Ustawodawca 

przewidział obok wygaśnięcia prawa ochronnego również możliwość jego unieważnienia. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem i podobnie jak w przypadku wygaśnięcia, chodzić tu będzie 

o unieważnienie prawa, nie zaś pierwotnej decyzji przyznającej ochronę. Podobnie stwierdził 

Naczelny Sąd Administracyjny: „Błędem jest utożsamianie pojęć „unieważnienia prawa 

z rejestracji” czy też „unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy” ze stwierdzeniem 

nieważności decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego. Inne są bowiem przesłanki 

do wydania tych decyzji i inny tryb postępowania poprzedzający ich wydanie, aczkolwiek 

w sytuacji rażącego naruszenia przepisów wymienionych w art. 29 ustawy o znakach 

                                                      
13 Postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie II Wydział Karny z dnia 6 sierpnia 2016 r., II Kp 267/14, 

Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. 
14 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2015 r., I SA/Wa 3928/14, Legalis; teza redakcyjna Legalis 

„Rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, 

a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru lub usługi. Chodzi o korzystanie ze znaku 

w sposób odpowiadający jego podstawowej funkcji (oznaczenia pochodzenia towarów lub usług). Używanie 

rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów lub usług ich odbiorcom. Obowiązek 

używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów lub usług ze znakiem ich 

odbiorcom.” 
15 Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r., II GSK 918/15, Legalis nr 1576733, bieg wskazanego, 

pięcioletniego terminu należy liczyć od dnia następującego po dniu wydania decyzji, a nie zaś od dnia 

doręczenia jej podmiotowi uprawnionemu. Nieotrzymanie zaś decyzji nie stanowi „ważnego powodu” 

usprawiedliwiającego nieużywanie znaku towarowego. 
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towarowych przesłanki te mogą się pokrywać i tylko w tym wypadku mogą być podnoszone 

w postępowaniu spornym.” 16  Biorąc pod uwagę powyższe, zauważyć należy, że nawet 

w przypadku ustania ochrony na skutek wygaśnięcia lub unieważnienia ochrony, w momencie 

jej trwania dochodzić mogło do naruszeń znaku towarowego przez podmioty trzecie, doń 

nieuprawnione. 

Alternatywą dla rejestracji krajowej, jest rejestracja w systemie regionalnym. Pojęcie to 

może być mylące, ponieważ w rzeczywistości obejmuje swym zasięgiem wszystkie państwa 

członkowskie tego systemu, co siłą rzeczy wykracza poza terytorium jednego, zatem ma 

szerszy zakres17 zajmuje się tym urząd w Alicante. Ciekawym zagadnieniem, a jednocześnie 

wyzwaniem dla władz, także na gruncie prawa własności przemysłowej, okaże się Brexit. 

Dojdzie tu do konieczności zmiany formy ochrony praw nabytych. Ponadto wnioskować można 

też o ochronę światową (obejmującą wybrane kraje), w urzędzie w Genewie, ma ona jednak na 

celu jedynie terytorialne rozszerzenie owej protekcji18. 

Prawo do używania znaku towarowego z całą pewnością mieć będzie podmiot, który 

skutecznie go zarejestrował. Ustawodawca jednak celowo nie wskazywał go wprost 

w omawianym przepisie. Legitymację do posługiwania się zarejestrowanym znakiem 

towarowym, w tym oznaczania towarów i usług nim, może mieć szerszy krąg osób. Sytuacją 

oczywistą, jest ta w której przyznano wspólne prawo ochronne kilku podmiotom. W tym 

przypadku doniosłe znaczenie, głównie w sferze relacji wewnętrznych19, będzie miał regulamin 

znaku towarowego o którym mowa w art. 122 ust. 2 p.w.p., tworzony jeszcze przed jego 

zgłoszeniem. Ustawodawca wskazał pewne minimum, które wnioskodawcy powinni w nim 

zawrzeć. Cytując treść art. 138 ust. 4, będzie to „sposób używania znaku, wspólne właściwości 

towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości 

oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu ”. Zasadnym może się okazać pytanie o to, czy 

w przypadku rażącego naruszenia jego postanowień, współuprawniony dalej będzie „mieć 

prawo” do posługiwania się znakiem w zakresie, który ewidentnie mu nie przysługuje na mocy 

przyjętego regulaminu. 

                                                      
16 Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2010 r., II GSK 685/09, Legalis nr 305119; teza redakcyjna Legalis. 
17 http://www.uprp.pl/zasieg-terytorialny-znaku-towarowego/Lead05,163,1725,4,index,pl,text/  

 [dostęp z 29.04.2017 r.]. 
18 Zob. http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,33,1794,4,index,pl,text/  

 [dostęp z 29.04.2017 r.]. 
19 Zob. E. Wojcieszko-Głuszko, Wspólne prawo ochronne, [w:] Problemy prawa znaków towarowych, 

red. J. Barta, Kraków 2004, s. 52-63. 
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6. Uprawnienia używacza uprzedniego 

Ciekawym kontratypem, wprowadzonym do polskiego porządku prawnego ustawą 

z dwutysięcznego roku jest działalność używacza uprzedniego. Nie wchodząc w głośne po dziś 

dzień spory w doktrynie, związane z zasadnością takiej instytucji, należałoby wpierw wskazać 

na jego definicję legalną, takowa znajduje się w treści art. 160 p.w.p.. Zgodnie z jego treścią za 

używacza uprzedniego uważać należy osobę, która, prowadząc lokalną działalność 

gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego 

następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby. Ma ona prawo nadal bezpłatnie używać 

tego oznaczenia, w nie większym niż dotychczas zakresie. Generalnie jednak jego uprawnienie 

nie może zaszkodzić interesom podmiotu na którego rzecz dokonano rejestracji znaku, nie 

może wystąpić między nimi konkurencyjność, zatem nie powinni oni działać na jednym rynku, 

nadto „z uwagi na potencjał obu przedsiębiorców nie będzie stanowił zagrożenia dla 

prowadzonej przez uprawnionego działalności”20. Stosowanie pojęć niedookreślonych takich 

jak „lokalna działalność gospodarcza”, czy jej „niewielki rozmiar” jest problematyczne 

w praktyce stosowania prawa, choć pozwala na większą jego elastyczność. Zakres 

przedmiotowy w przypadku ochrony znaku używacza uprzedniego jest podobny do zakresu 

jaki przysługuje uprawnionemu do znaku zarejestrowanego. Jak wskazał sam Sąd Najwyższy, 

unormowanie to „dotyczy uprzedniego używania nie tylko znaku identycznego, ale także znaku 

podobnego”21. Jak wskazuje się w literaturze, ochrona przyznana używaczowi uprzedniemu, 

choć podobna do ochrony przyznanej osobie uprawnionej z rejestracji, nie łączy się z nabyciem 

skuteczności swego prawa erga omnes i jedynie o zasięgu lokalnym22. Mimo prób zawężania 

terytorium, uprawniającego używacza do ochrony, najtrafniejszym wskaźnikiem wydaje się 

swobodna ocena każdego przypadku „kryteria decydujące o ustaleniu lokalnego charakteru 

działalności i jej niewielkiego rozmiaru podlegają zindywidualizowanej ocenie na podstawie 

konkretnych okoliczności sprawy, obejmujących w szczególności rodzaj działalności, sposób 

korzystania z oznaczenia oraz zakres jego używania i oddziaływania na klientelę” 23 . Jak 

wskazano w ustępie drugim omawianego przepisu, używacz ma możliwość złożenia wniosku 

o wpis swojego prawa do rejestru znaków towarowych. W razie sprzeciwu drugiej strony, wpis 

poprzedzony będzie musiał być ustaleniem prawa do znaku towarowego przez sąd cywilny. 

Pojawia się jednak w doktrynie pytanie o znaczenie takiego wpisu, czy jest on konieczny do 

                                                      
20 Wyrok SA Wrocław z dnia 11 kwietnia 2013 r., I ACa 306/13, Legalis nr 999383; teza redakcyjna Legalis. 
21 Wyrok SN z dnia 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15, Biuletyn SN 2016/5, OSNC 2017 nr 2 poz. 24. 
22 Zob. M. Trzebiatowski, Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), 

[w:] Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Kraków 2004, s. 246. 
23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15, ZNSA 2017 nr 2 poz. 124. 
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uznania prawa używacza? Pytanie uzyskuje głębszy sens, gdy zastanowimy się nad 

możliwością wystąpienia sporu pomiędzy wskazanymi podmiotami, uprawniony z rejestracji 

nie musi każdorazowo akceptować tego uprawnienia, skąd więc wiemy o jego istnieniu 

i zasadności, skoro nie jest ujawnione? Widzimy tu też ścisły związek uprawnienia 

z przedsiębiorstwem, definiowanym choćby w treści art. 55
1
 k.c.24, sukcesja takich uprawnień 

będzie zatem utrudniona w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową 

działalność gospodarczą. Pojedyncze składniki przedsiębiorstwa wejdą do masy spadkowej, ale 

już bez prawa do znaku towarowego, które, jak się wydaje, utracone zostało bezpowrotnie. 

7. Udzielanie licencji i sublicencji na znak towarowy 

Podmiot na którego rzecz zarejestrowano znak towarowy w istotny sposób byłby 

ograniczony możliwością udzielenia nań licencji, gdyby w inny sposób sformułować przesłanki 

przestępstwa stypizowanego na gruncie art. 305 omawianej ustawy. Okazać mogłoby się, że 

licencjobiorca czy sublicencjobiorca dopuszczają się występku. Wykluczenie możliwości 

udzielania licencji wiązałoby się z tym, że podmiot, który znak towarowy zarejestrował, 

musiałby go zbyć, pozbawiając praw samego siebie na rzecz innego podmiotu, chyba, że 

ograniczenie takie próbowano by obejść rejestrując znak wspólny. Licencje tego rodzaju 

odgrywają niebagatelną rolę dla przedsiębiorców rozważających możliwość zawarcia umowy 

franczyzy z podmiotem szczycącym się niepodważalną renomą marki na rynku. Klasycznym 

przykładem może być tu Mcdonald’s sp. z o. o., na ich oficjalnej stronie znajduje się oferta dla 

fanczyzobiorców25. Możliwość udzielenia licencji na znak towarowy wynika z samej ustawy. 

Uznać należy za dobra praktykę, udzielanie licencji jedynie na sygnowanie wybranych 

towarów umówionym znakiem, ograniczenie takie jednak nie jest konieczne. Umowę 

licencyjną na znak towarowy winniśmy zawrzeć ad solemnitatem w formie pisemnej. Możliwe 

jest wskazanie, że udzielamy licencji wyłącznej, w innym wypadku, licencjodawca nie będzie 

związany żadnymi ograniczeniami w udzielaniu kolejnych. Budowanie marki wiąże się jednak 

z utrzymywaniem pewnego standardu świadczonych usług czy udostępnianych towarów. 

Udzielanie licencji podmiotom, które miałyby nadszarpnąć zaufanie do niej, z punktu widzenia 

przedsiębiorcy jest krótkowzroczne i w skutkach niekorzystne. Narzędziem zaradczym, 

przewidzianym już na etapie kreowania projektu umowy licencyjnej jest zastrzeżenie 

możliwości przeprowadzania kontroli jakości. Nieco inaczej wygląda już udzielanie sublicencji 

                                                      
24  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późń. zm.). 
25 http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/franczyza [dostęp z 05.05.2016 r.]. 
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na znak towarowy. Zasadniczo licencjobiorca może udzielić sublicencji na znak towarowy, 

jednakże związany on będzie zakresem wskazanym przez licencjodawcę w upoważnieniu. 

Nadto, w obrocie istnieje oznaczenie „lic.”, stosowane w sąsiedztwie znaku towarowego, 

stosowanie go jednak jest fakultatywne i zależy od woli którejkolwiek ze stron. Udzielona 

licencja chroni licencjobiorcę nie tylko przed widmem odpowiedzialności za złamanie prawa, 

ale w określonych przypadkach, daje też szansę na dochodzenie roszczeń z naruszeń znaku (art. 

76 ust. 6 w zw. z art.163) wobec swego sublicencjobiorcy26. 

8. Znamię wprowadzania do obrotu 

Rozważenia wymaga również samo pojęcie „wprowadzania do obrotu” towaru 

sygnowanego znakiem towarowym, do którego oznaczający nie miał prawa. Nieoceniony 

wkład w proces wykładni miał Sąd Najwyższy, który to w roku 2005 podjął uchwałę, w której 

zdefiniował wprowadzanie do obrotu o którym mowa w przepisie, jako „przekazanie przez 

producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym 

znakiem towarowym”27. Nie ma wątpliwości, że pod takim pojęciem rozumieć należy odpłatne 

sposoby wprowadzenia go do obrotu, w szczególności takie jak sprzedaż, czy w mniejszym 

stopniu zamiana. Niemniej doktryna słusznie wskazuje na fakt, że kwalifikując dane 

zachowanie jako przestępstwo z art. 305, nie powinniśmy się ograniczać jedynie do sytuacji, 

kiedy to sprawca bezpośrednio z dokonania przestępstwa mieć będzie zysk. Znak towarowy 

daje gwarancję określonej jakości, buduje renomę marki, a wprowadzanie do obiegu, nawet 

niewielkich partii gorszego towaru, oznaczonego w mylący dla klienta sposób, skutkować może 

utratą renomy przedsiębiorcy, na czym z kolei zyska konkurencja. 

Pod pojęciem wprowadzania do obrotu rozumieć należy też eksport i nieodzownie z nim 

związany, import. W tym miejscu należy poczynić dygresję. Sprawca czynu, podejmując się 

działania, robi to „w celu”, zatem przestępstwo winno być zaliczane do materialnych 

kierunkowych. Rozważając sytuację „nieudanego tranzytu” z państwa A do państwa B, przez 

państwo C i zakładając, że transportowany towar w założeniu miał być wprowadzony do obrotu 

jedynie na terytorium państwa B, zastanowić należałoby się, czy czyn podlegał będzie 

penalizacji w momencie, gdy ten dostanie się na rynek państwa tranzytowego, na skutek 

pomyłki spedytora czy kradzieży paczki. Skutek niewątpliwie wystąpił, mało też miejsce 

działanie w określonym celu, jednak czy aby na pewno został on osiągnięty? Uprawniony do 

                                                      
26 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2014 r., V ACa 603/14, Legalis nr 1213220. 
27 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/05, Legalis nr 68585. 
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znaku towarowego może nie prowadzić działalności na terenie państwa C, i nie mieć przyznanej 

tam ochrony, wtedy całe przedsięwzięcie kwalifikować można by jako usiłowanie. Sytuacja 

skomplikować mogłaby się, nawet na gruncie ustaleń faktycznych, których dokonać musiałyby 

organy, w momencie gdy takie prawo ochronne przyznane byłoby na terytorium państwa 

pierwotnie mającego być jedynie tranzytowym – chodzić tu będzie oczywiście o Polskę. 

Niewątpliwie dojdzie tu do pogwałcenia przyznanej ochrony, choć na terenie państwa innego, 

niż wcześniej ustalono. Jak najbardziej zasadnym byłoby zapytanie o to kto w takim przypadku 

dopuszcza się przestępstwa. Pojawia się bowiem osoba trzecia, taka jak złodziej czy nieuczciwy 

znalazca, która to po wejściu w posiadanie towaru bezpośrednio wprowadza go do obrotu, 

jednak nie dokonuje jego oznaczenia, ani nawet nikomu nie zleca tej czynności. Osoba taka 

może nawet nie mieć wiedzy o tym, że towar nie pochodzi od producenta na którego wskazuje 

jego oznaczenie. Spotykamy się tu z sytuacją w której wypełnienie znamion czynu 

zabronionego następuje niejako przez dwa niezależne podmioty, a w braku jedności 

podmiotowej sprawcy przestępstwa, nie należy mówić o jego popełnieniu, przynajmniej na 

gruncie pierwszej jego odmiany. Osoba wchodząca w posiadanie takiego towaru jednak 

„dokonuje obrotu” i tu należy się zastanowić nad umyślnością de facto, wprowadzania 

nabywców w błąd. Rozstrzygnięcia tej kwestii należy szukać w treści wyroku sądu 

apelacyjnego, w którym mowa, iż przestępstwo to „można popełnić wyłącznie z winy umyślnej 

z zamiarem bezpośrednim bądź wynikowym”28. Konkludując, zasadnym byłoby uznanie, że ze 

strony jednego ze sprawców doszło tu do usiłowania o którym mowa w art. 13 § 1 k.k., a ze 

strony drugiego, mogło się to wiązać z popełnieniem drugiej odmiany przestępstwa z art. 305 

p.w.p, polegającej na samym tylko obrocie. 

Kontynuując problematykę odmian stwierdzam, że na uwagę zasługuje nowelizacja 

z 29 czerwca 2007 roku, która dopiero dała podstawę do wyróżnienia drugiej z nich, w praktyce 

dając organom szersze pole do działania. Sprawca podlega karze, gdy „dokonuje obrotu 

towarami oznaczonymi takimi znakami”29, co z punktu widzenia oskarżyciela stanowi spore 

udogodnienie, gdyż nie musi on wykazywać, że to właśnie podejrzany, tenże towar do obrotu 

wprowadzał. W praktyce, wiele wyroków, w tym takie, które skutecznie zaskarżone zostały 

skargą kasacyjną30, gdyby zostały popełnione po wejściu w życie nowelizacji, uzyskałyby zgoła 

inne brzmienie. 

                                                      
28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2015 r., II Aka 65/15, Legalis. 
29 Przyp. podrobionymi znakami towarowymi. 
30 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., III KK 91/13, Legalis nr 680212, uchylający wyrok 

Sądu Rejonowego w B. z dnia 20 kwietnia 2005 r. 



 

78 

9. Paserstwo, a czyn z art. 305 p.w.p. 

W praktyce orzeczniczej porusza się też często problem paserstwa. Jest to przestępstwo 

stypizowane w art. 291 i 292 k.k.31 i polega na nabywaniu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu 

zabronionego lub pomocy do jej zbycia albo przyjmowaniu tej rzeczy lub pomocy do jej 

ukrycia, kolejny zaś artykuł penalizuje formę nieumyślną – gdy na podstawie towarzyszących 

okoliczności powinien i może przypuszczać powyższe. Przed nowelizacją, jw. sytuacji gdy 

oskarżony nie wyprodukował ani nie importował towarów z podrobionymi znakami 

towarowymi, nie mógł być uznany za wprowadzającego je do obrotu w rozumieniu art. 30532. 

Natenczas, problem wzbudzał wiele emocji i tak zagadnienie prawne dotyczące karalności 

samego oferowania do sprzedaży, rozumianego jako paserstwo, trafiło przed Sąd Najwyższy, 

który sprawę rozpatrywał w składzie powiększonym, SN skłonił się ku wąskiemu rozumieniu 

pojęcia wprowadzania do obrotu, które natenczas było przesłanką konieczną , tym samym 

całkowicie oderwał od siebie dwa czyny i z racji niewystępowania znamienia ,,rzeczy uzyskana 

za pomocą czynu zabronionego", wykluczył możliwość popełnienia występku paserstwa33 . 

Czyn jednak stypizowano również w kodeksie wykroczeń34, gdzie karany jest ten kto nabywa 

mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego 

zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego 

ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, analogicznie 

penalizowany jest też czyn nieumyślny. Kwestią dyskusyjną jest natomiast, czy dobrem 

prawnie chronionym pozostaje tu sama rzecz czy wartość niematerialna jaką jest znak 

towarowy. W mojej ocenie, skłaniać należy się ku pierwszej opcji. 

10. Przestępstwo bezwzględnie wnioskowe 

Ściganie omawianego przestępstwa, bez względu na jego odmianę, wiązać się musi ze 

złożeniem wniosku przez pokrzywdzonego. Zasadnym zatem będzie określenie w tym miejscu, 

kto nim jest. Patrząc na zagadnienie sensu stricto, pokrzywdzonym jest podmiot uprawniony 

do używania znaku towarowego. Analizując jednak na wstępie funkcje znaku towarowego, 

można by wysunąć postulat rozszerzenia tego kręgu o nabywców, czy nawet potencjalnych 

nabywców. Krzywda im wyrządzona sprowadza się do nabycia towaru innej, z reguły gorszej 

                                                      
31  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
32 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2009 r., III KK 369/09, Legalis nr 451718. 
33 Por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 8/08, Legalis nr 

100995. 
34 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, z późn. zm.). 
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jakości, wiąże się ponadto z utratą zaufania do marki. Jednak czy uzasadnionym jest 

posługiwanie się pojęciem sensu largo, a tym samym przydawanie legitymacji do inicjacji 

procesu ścigania lub skutecznego jego kontynuowania, tak szerokiemu kręgowi osób? Śledząc 

orzecznictwo sądów rejonowych, należy skłonić się ku rozumieniu wąskiemu. Po wykryciu 

przez funkcjonariuszy przestępstwa, zawiadamia się pokrzywdzonych, mających prawo do 

znaku, aby ci mieli sposobność do złożenia odpowiedniego wniosku. Nie wyłącza to 

możliwości odpowiadania przed sądem, w związku z dopuszczeniem się przestępstwa oszustwa 

wobec kontrahentów. 

11. Typ uprzywilejowany i kwalifikowany 

Ustawodawca, penalizując omawiany czyn, zdecydował się również na wyróżnienie 

jego typu uprzywilejowanego i kwalifikowanego. O ile sprawca czynu podstawowego, liczyć 

musi się ze skazaniem na karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności 

do lat dwóch, w typie uprzywilejowanym ukarany może być jedynie karą grzywny. Chcąc 

zakwalifikować w ten sposób działanie, musimy mieć do czynienia z przypadkiem „mniejszej 

wagi”, co stanowi kolejne nieostre pojęcie i doprecyzowane musi zostać przez doktrynę 

i orzecznictwo. Sąd Najwyższy już w orzecznictwie z lat siedemdziesiątych wskazywał tu na 

konieczność poddania w każdym przypadku ocenie zarówno elementów podmiotowych jak 

i przedmiotowych. Analizowana powinna być osoba sprawcy, przedsiębrany przez niego 

sposób działania oraz rodzaj winy i stopień napięcia złej woli35, przy czym badanie ostatniego 

elementu, siłą rzeczy, nie będzie tu konieczne – jak wskazuje orzecznictwo, przestępstwo z art. 

305 p.w.p., popełniane jest z winy umyślnej. 

W ustępie trzecim wskazanej regulacji, prawodawca sprecyzował czym jest typ 

kwalifikowany. Na surowszą karę zasługiwał będzie sprawca, który z przestępstwa uczynił 

sobie stałe źródło dochodu albo dopuszcza się go w stosunku do towaru o znacznej wartości. 

Tutaj nie można już liczyć na karę grzywny lub ograniczenia wolności, skazanie będzie się 

wiązało z orzeczeniem kary pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Analizując 

typ kwalifikowany, zaznaczyć należy, że występuje tu alternatywa łączna wystąpienia 

wskazanych przesłanek, zatem dla skutecznej jego kwalifikacji, wystarczy wystąpienie jednej 

z nich. Wbrew literalnemu brzmieniu i występowania spójnika „albo”, wskazującego na 

alternatywę rozłączną, należy uznać, że takie ujęcie przepisu nie miałoby poparcia w zasadach 

słuszności. Na gruncie niniejszej publikacji, wskazać należy czym jest „stałe źródło dochodu”, 

                                                      
35 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1973 r., V KRN 516/72, Legalis nr 16919. 
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a także, kiedy działalność ma jedynie charakter „dorywczy”, czy incydentalny. Dochód taki nie 

musi być dla sprawcy ani jedynym, ani głównym źródłem utrzymania, bez znaczenia pozostaje 

cel na jaki jest wydatkowany oraz pobudki sprawcy. Ocenie poddawać należy regularność 

dopuszczania się przestępstwa oraz systematyczne uzyskiwanie dochodu36. Okres czerpania 

korzyści z działalności przestępczej jest co prawda decydujący, jednak ustawodawca nie 

zakreślił ściśle czasu jego trwania, ani nie dał ku temu wyraźnych wskazówek37. Definiowanie 

pojęcia „towaru o znacznej wartości” wydaje się być o tyle łatwiejsze, gdyż ustawodawca 

posługuje się definicją legalną „mienia o znacznej wartości” na gruncie art. 115 § 5 kodeksu 

karnego i wskazuje tu na kwotę przekraczającą 200 000 złotych, liczoną na czas popełnienia 

przestępstwa. Sugerując się jednak zasadami wykładni, jeżeli w obrocie prawnym funkcjonują 

dwa określenia, to przypisywać należy im różne definicje – ustawodawca powinien być 

racjonalny. Jednakże na gruncie ustawy, przyjęto posługiwanie się terminem towaru, o którym 

stanowi akt prawny, a mienie ograniczono do Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią art. 44 k.c. 

mieniem jest własność i inne prawa rzeczowe, co zasadniczo jest jednak pojęciem znacznie 

bardziej pojemnym niż „towar”. Mimo, że nie wynika to wprost z brzmienia ustawy, zasadnym 

byłoby przyjęcie, że chodzi tu też o usługę. W stanie de lege ferenda, konieczność stosowania 

tak niebezpiecznej analogi38, nie powinna mieć miejsca. Konkludując, odniesienie się do kwoty 

200 tysięcy, uznać należy za właściwe, a podstawą jej ustalenia winien być towar jak i usługa. 

12. Przepadek – brak ograniczeń wartości 

Za przestępstwo przewidziano też odpowiedzialność na gruncie art. 306, w postaci 

przepadku mienia, a dokładniej – materiałów, narzędzi i środków technicznych, które służyły 

lub były przeznaczone do jego popełnienia. Co ciekawe, omawiana regulacja była 

modyfikowana po wejściu ustawy w życie. Przed nowelizacją, która zaczęła obowiązywać od 

31 sierpnia 2007 roku, przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa podlegały też towary pochodzące 

z przestępstwa. Z brzmienia przepisu wynika, że w pewnych sytuacjach, sąd obligatoryjnie 

orzeka o przepadku, a w innych należy to do jego uznania. Przepadek orzeka się, gdy czynu 

dokonano w formie kwalifikowanej, a przedmiot przepadku stanowią rzeczy, będące 

                                                      
36 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2016 r., II Aka 48/16, Legalis nr 1536700. 
37 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2015 r., V KK 86/15, Legalis nr 1281640. 
38 Wprawdzie ustawodawca w treści art. 120 ust. 3 pkt. 2 wskazuje, iż ilekroć w ustawie jest mowa o towarze, 

rozumie się przez to w szczególności (...)usługi, zatem analogia jest tu w mojej ocenie dopuszczalna. Przyjąć 

jednak należy, że zakreślając pojęcie towaru znacznej wartości, czerpiemy z dwóch definicji – p.w.p. i k.k. 

Usługę również można wycenić, a jej wartość powinna być oceniana przez pryzmat usług takich samych lub 

podobnych, na rynku bądź rynkach na których była świadczona. Wykreowanie z dwóch definicji, jednej 

zmuszałoby do analogii. 
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własnością sprawcy. Jeżeli nie stanowiłyby one jego własności, a contrario, należałyby do innej 

osoby czy byłyby rzeczą niczyją w rozumieniu art. 181 k.c., o przepadku swobodnie 

decydowałby sąd. W razie wymierzenia sprawcy kary na kanwie typu podstawowego, bądź 

uprzywilejowanego, przepadek zawsze będzie miał charakter fakultatywny, bez względu na to 

kto jest właścicielem. Oczywiście w praktyce, biorąc pod uwagę ogół okoliczności, w tym 

wartość rzeczy, jak i rolę oraz winę ich właściciela, niebędącego sprawcą, winno to zostać przez 

sąd odzwierciedlone w wyroku. Po orzeczeniu przepadku, na mocy ust. 3 w związku z art. 195 

kodeksu karnego wykonawczego39 , przedmioty albo pozostawia się w aktach sprawy albo 

zarządza ich zniszczenie wraz ze sporządzeniem protokołu z tej czynności. Modyfikacji 

w stosunku do ogólnej regulacji dopuścił się ustawodawca, wskazując, że w przeciwieństwie 

do ogólnej zasady, bez znaczenia pozostaje tu wartość przedmiotów podlegających 

przepadkowi, dlatego też na gruncie niniejszej publikacji, bezcelowa jest próba definiowania 

pojęcia „nieznacznej wartości”. Gdyby zastrzeżenie o obligatoryjnym stosowaniu przepisu 

w takiej formie, nie zostało uczynione, stosować należałoby ogólną regulację dotyczącą 

przepadku, określoną w przepisach oddziału 3 k.k.w. Dopuszczałaby ona spieniężenie 

przedmiotów, które wracając niejako do obrotu, mogłyby stanowić narzędzie kolejnych 

naruszeń. Powyższe pokazuje jak istota dla ustawodawcy jest prewencja kryminalna na 

wskazanym polu i dowodzi o prymie dóbr niematerialnych, jakimi są prawa do znaku 

towarowego. 

13. Inne podstawy odpowiedzialności 

Nie jako uzupełnieniem regulacji zawartej w Prawie własności przemysłowej jest, ta 

którą znajdujemy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: UoZNK). 

Warto zauważyć, że prawa osób trzecich mogą zostać naruszone, nawet w wypadku, gdy znak 

towarowy nie jest zarejestrowany, w takiej właśnie sytuacji, możliwość stosowania regulacji 

zawartych w omawianej ustawie winna być wykorzystywana. Uzupełnieniem regulacji z art. 

305 p.w.p. może być czyn polegający na wprowadzającym w błąd oznaczeniu przedsiębiorstwa 

(art. 5 i 7 UoZNK), ale na pewno dominujące znaczenie mieć będzie czyn określony w art. 10 

UoZNK, polegający na wprowadzającym w błąd oznaczeniu towarów lub usług oraz 

wprowadzanie takich do obrotu. W pewnych sytuacjach, pod uwagę można będzie wziąć nawet 

przepisy karne wspomnianej ustawy, a w szczególności art. 25, stanowiącego o wykroczeniu 

polegającym na mylącym oznaczeniu produktu. 

                                                      
39 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 665, z późn. zm.). 
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14. Podsumowanie 

Rewolucji w określaniu kręgu sprawców przestępstwa z art. 305, dokonał ustawodawca 

nowelą z 2007 roku. Dał tym samym wyraz powagi w stosunku do ochrony praw własności 

intelektualnej, w tym przemysłowej, mających substrat niematerialny. Pamiętać bowiem 

należy, że renoma, marka i związane z nią zaufanie stanowi realną wartość, której ustawodawca 

zdecydował się przydać ochronę zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i zyskującego coraz 

większa popularność – karnego. 
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PRZESTĘPSTWO WPROWADZANIA DO OBROTU TOWARÓW OZNACZONYCH 

PODROBIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM 

Streszczenie 

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza przestępstwa wprowadzania do obrotu 

towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, stypizowanego w ustawie „Prawo 

własności przemysłowej”. Przybliżona zostanie w niej definicja znaku towarowego, wskazane, 

pełnione przez niego funkcje w obrocie gospodarczym oraz zasięg ochrony jaką może być on 

objęty. Po dogłębnym przeanalizowaniu znamion omawianego czynu zabronionego, w artykule 

przedstawione zostaną zarówno sytuacje, które nie zostały skategoryzowane jako przestępstwa, 

stanowiąc jego kontratypy, jak i takie, które co prawda są niezgodne z literą prawa, acz 

spenalizowane zostały w innym przepisie, czy nawet w odrębnej ustawie. W tym celu konieczne 

będzie odniesienie się nie tylko do źródeł literaturowych, ale i bogatego orzecznictwa. W końcu 

konieczne będzie wskazanie zakresu podmiotowego, to jest, kręgu sprawców omawianego 

czynu, w kontekście definicji pojęcia „wprowadzania do obrotu”. Na zakończenie, analizie 

poddany zostanie charakter odpowiedzialności przewidzianej w ustawie. W kontekście interesu 

przedsiębiorcy posługującego się w sposób legalny znakiem towarowym, ocenie ulegnie 

możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na innej podstawie. W podsumowaniu dojdzie 

się do wniosku, iż mimo braku materialnego substratu ochrony, omawiany przepis sprawuje 

pieczę nad dobrem o wymiernej wartości. Kwestią nierozstrzygniętą pozostanie zasadność 

formy ochrony przydanej przez ustawodawcę.  

Słowa kluczowe: znak towarowy, ochrona, prawo przemysłowe, przestępstwo, oznaczanie. 

Summary 

The Subject of this pubilication is to analyse a crime of input to the market a commodity 

signed with false trademark, typified in the bill „Industrial Property Law”. It will be 

approximate the definition of trademark, indicated its features in the market and extent of the 

trademark protection. After thorough analysis of the signs of crime in article it will be presented 

a situations, have not been categorizated as crimes, being a justification and sitiations against 

the law but crimilalizated in another regulation. For this purpose it will be necessary to reference 

to literary sources and rich jurisdiction. In the end it will be necessary to indication of the subject 

range, which means a circle of perpetrators of this crime. The analysis will be subjected to show 
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the character of liability provided in the act. In context entrepreneur interest, which uses 

a trademark in accordance with the law, it will be shown alternative way to claim. In colnclusion 

it will come to finding, despite the absense of a material substrate for protection, this rule 

protects googd with measurable value. An unressolved issue is the correspondence of this kind 

of protection. 

Keywords: trademark, legal protection, Industrial Property Law, crime, marking. 
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INSIDER TRADING – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE OSZUSTWO 

GIEŁDOWE 

 

Treść: 1. Wstęp. – 2. Pojęcie informacji poufnej i jej wykorzystanie w prawie polskim. 

– 3. Insider. – 4. Mechanizmy ochrony inwestora przed zjawiskiem insider tradingu. – 4.1. Listy 

insiderów. – 4.2. Okres zamknięty. – 4.3. Obowiązki informacyjne emitenta w publicznym 

obrocie instrumentami finansowymi. – 4.4. Ład korporacyjny. – 5. Sankcje. – 6. Ściganie 

bezprawnego wykorzystania informacji poufnej. – 7. Oszacowanie problemu insider tradingu. 

– 8. Zakończenie. 

1. Wstęp 

W PRL-u, z racji odgórnie narzuconego systemu gospodarczego nie pozwalano na 

działalność giełdy. Taka okazja pojawiła się z przemianami ustrojowymi na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, które doprowadziły do przejścia z gospodarki 

centralnie planowanej na kapitalizm. Akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych 

podpisali wspólnie - ówczesny minister finansów - Leszek Balcerowicz oraz minister 

przekształceń własnościowych - Janusz Lewandowski. Pierwsza sesja giełdowa miała miejsce 

16 kwietnia 1991 r. i była pierwszą od 1939 r. na ziemiach polskich. 

Rosnąca popularność giełdy, a tym samym wzrost liczby osób dążących do 

wzbogacenia się poprzez obrót instrumentami finansowymi był wprost proporcjonalny do 

wzrostu giełdy. Tym samym na polskim rynku instrumentów finansowych zaczęły się pojawiać 

na początku bagatelizowane oszustwa mające związek z giełdą. W skład przestępstw 

popełnianych z wykorzystaniem instrumentów finansowych wchodzi, manipulacja 

instrumentami finansowymi i wykorzystanie informacji poufnych 1 . Przestępstwa giełdowe 

charakteryzują się świadomym dokonaniem czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę, 

są pośrednio lub bezpośrednio związane z instrumentami oraz mogą generować straty dla 

uczestników rynku. Sprawca czynu poprzez swoje świadome zachowanie dąży do uzyskania 

                                                      
1  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 63. 
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nieuprawnionej korzyści lub uniknięcia niepożądanej straty2. 

Jednym z typów oszustw giełdowych jest insider trading. Termin wywodzi się 

z terminologii amerykańskiej. Zjawisko to polega na nieuprawnionym wykorzystaniu 

informacji poufnych w działalności inwestycyjnej. W praktyce można się natknąć na wersję 

brytyjską - insider dealing, która polega na posługiwaniu się informacją niepubliczną przez 

osobę, która na jej podstawie dokonuje dyspozycji instrumentami finansowymi. Generalnie 

zjawisko insider tradingu uznawane jest za kupowanie lub sprzedaż papieru wartościowego 

i związane jest ze stosunkiem powiernictwa lub innego stosunku zaufania (kryterium zaufania 

i powiernictwa wytworzyło się na gruncie amerykańskim) w celu wykorzystanie informacji 

poufnych na temat instrumentu finansowego3. 

2. Pojęcie informacji poufnej i jej wykorzystanie w prawie polskim 

Polski ustawodawca wspierając się doświadczeniami innych państw oraz bazując na 

acquis communautaire, postanowił rozwiązać kwestię oszustw giełdowych w ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi (dalej zwana u.o.i.f.) z 2005 r.4  Insider trading jest terminem 

węższym od przesłanek składających się, na definicję legalną informacji poufnej, zawartą 

w art. 154 wyżej wymienionej ustawy. Prawodawca uznał, więc informację poufną za 

„określoną w sposób precyzyjny - informacją dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego 

lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych 

albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 

wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych”, przy czym należy zaznaczyć, że informacją poufną może być informacja 

odnosząca się do zdarzeń przyszłych5. Warto dodać, że w art. 154 u.o.i.f. poza zakazem insider 

tradingu przepisy penalizują również front-running, czyli „zawieranie transakcji giełdowych na 

własny rachunek przy jednoczesnym wykorzystaniu informacji o zleceniach swoich 

klientów”6. 

Kryterium precyzyjności jest pierwszą wyszczególnioną przez ustawodawcę przesłankę 

                                                      
2  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 66. 
3  Tamże, s. 82. 
4  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. 

zm.). 
5  Tamże, s. 83. 
6  Tamże, s. 221. 
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składającą się na informację poufną. Charakter precyzyjności pozwala dokonać oceny zdarzeń, 

które już wystąpiły lub istnieje uzasadniona podstawa ich wystąpienia i mają odzwierciedlenie 

w cenie lub wartości instrumentów finansowych, lub cenę pochodnych instrumentów 

finansowych. Prognozy i plotki na temat instrumentów finansowych nie są traktowane, jako 

informacje poufne, gdyż bazują na przesłankach subiektywnych. Pojęcie precyzyjności w ujęci 

omawianego artykułu pozwala wyłuskać tylko istotne informacje z pośród ogółu dostępnych 

na rynku informacji7. 

Cenotwórczy charakter informacji poufnej występuję w momencie, gdy upublicznienie 

informacji doprowadziłoby do istotnej zmiany ceny lub wartości instrumentów finansowych 

lub cenę pochodnych instrumentów finansowych oraz mogłaby zostać wykorzystana przez 

racjonalnie myślącego inwestora. Celem tej przesłanki jest oddzielenie naruszeń o istotnym 

znaczeniu od mających nikły wpływ na dany instrument finansowy. Ponadto doktryna stoi na 

stanowisku potencjalnego wpływu na informację, zaś do zmiany ceny nie musi dojść. 

Przesłanka poufności odnosi się do faktów nieznanych szerszej grupie. Spełnienie jej 

zależy wyłącznie od statusu upublicznienia informacji poufnej, czyli nie została jeszcze 

upubliczniona, a dodatkowo na informacji tej nie ciąży obowiązek przekazania do publicznej 

wiadomości ze względu na jej ogólną dostępność8. 

Prawo krajowe charakteryzuje insider trading szerzej niż przedstawiona to definicja 

ekonomiczna- „wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną 

będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej 

czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi”. 

3. Insider 

Insider to osoba mająca dostęp do poufnych informacji, tym samym posiada większą 

świadomość dotyczącą wartości instrumentu finansowego w stosunku do pozostałych 

uczestników rynku, czyli outsiderów. Kryterium oceny danej osoby i uznania jej za insidera 

zależy od posiadania danej informacji, a nie jej statusu lub funkcji. 

W doktrynie doszło do sklasyfikowania insiderów na dwie grupy. Insider pierwotny 

znany także pod nazwami primary insider, corporate insider oznacza osobę, która jest 

                                                      
7  P. Michalski, Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich, szwajcarskich., Warszawa 2015, 

s. 58. 
8  Tamże, s. 57-60. 
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pierwotnym posiadaczem informacji objętej ochroną prawną. Do tej kategorii podmiotów 

zalicza się między innymi członków zarządu, członków rady nadzorczej, pełnomocników, 

prokurentów, biegłych rewidentów oraz inne osoby będące z emitentem lub wystawcą 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Istotnym jest, że 

katalog określony w art. 156 u.o.i.f. ma charakter otwarty. Domniemanie ustawodawcy, że 

insider pierwotny ma świadomość o poufności posiadanych informacji skutkuje zwiększoną 

odpowiedzialnością karną w porównaniu do insiderów wtórnych. Osoby pozyskujące 

informacje poufne od insiderów pierwotnych określane są mianem insiderów wtórnych, 

charakteryzujących się brakiem bezpośrednich związków z emitentem. W tym przypadku 

uzyskanie danych może być wynikiem przypadkowego zdarzenia lub świadomego działania9.  

4. Mechanizmy ochrony inwestora przed zjawiskiem insider tradingu 

4.1. Listy insiderów 

Należy zaznaczyć, że nie istnieje autonomiczna informacja poufna. Zawsze dochodzi 

do korelacji informacji poufnej z posiadaczem w postaci osoby fizycznej. Efekt tej korelacji 

jest wpłynął na prawo unijne, a tym samym na implementację do polskiego porządku prawnego 

obowiązkowych list osób posiadających dostęp do informacji poufnych, których przymus 

prowadzenia zawarty został w art. 158 u.o.i.f. Ponadto osoby umieszczone na tych listach mają 

każdocześnie obowiązek zgłaszania dokonanych transakcji instrumentami finansowymi 

emitenta 10 . Obowiązkowi sporządzania i prowadzenia list, uzupełniania, informowania 

o dokonanych zmianach i wysyłania na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego podlega 

emitent lub wystawca instrumentów finansowych. Powyższe przepisy dotyczą osób będących 

z emitentem w stosunku zlecenia, pracy lub innego stosunku prawnego o podobnych 

charakterze, a także innych podmiotów upoważnionych do działania w imieniu i na rzecz 

emitenta. Doktryna wskazuje, że emitent ma prawo żądać od tych innych podmiotów danych 

dotyczących osób będących z tym podmiotem w stosunku prawnych o charakterze zlecenia, 

pracy, które w wyniku wykonywanych czynności mają wgląd do określonych informacji. 

Omawiany wcześniej dostęp do informacji może cechować się stałością lub wynikać z danej 

sytuacji. Pierwszy z omawianych typu dostępu dotyczy, co do zasady, podmiotów 

zasiadających w organach emitenta, drugi, okazjonalny, powiązany jest zazwyczaj z osobami 

                                                      
9  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 84. 
10  Tamże, s. 84. 
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świadczącymi określone usługi na rzecz wydawcy. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 

przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 

finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do 

określonych informacji poufnych wskazuje sposób tworzenia i prowadzenia list osób 

posiadających informacje poufne. Przy dokonywaniu wpisu na listę emitent zobowiązany jest 

do pouczenia dysponenta informacji o sankcjach administracyjnych i karnych grożących za 

niezachowanie tajemnicy objętej ochroną prawną. Zebrane na liście dane, mają dać zadość 

identyfikacji dysponenta informacji. W przypadku utraty prze osobę dostępu do informacji 

objętej ochroną prawną, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie listy, powinien dokonać 

aktualizacji wpisu i opatrzyć zmianę datą. Obowiązek przechowywania list ustanowiony jest 

na minimum pięć lat od daty sporządzenia lub co najmniej pięć lat od daty ostatniej 

aktualizacji11. 

4.2. Okres zamknięty 

W artykule 159 u.o.i.f. ustawodawca wprowadził rozwiązanie nazywane okresem 

zamkniętym, którego zamierzonym celem jest zachowanie transparentności transakcji 

insiderów oraz stanowi narzędzie w zwalczaniu wykorzystywania informacji poufnych. Ustęp 

drugi ww. artykułu wskazuje, że okres zamknięty obowiązuje od czasu uzyskania lub powstania 

informacji objętej ochroną prawną i kończy się wraz z upublicznieniem informacji. W trakcie 

obowiązywania „insiderzy pierwotni są pozbawieni prawa zbywania lub nabywania na własny 

rachunek lub rachunek osoby trzeciej żadnych instrumentów finansowych powiązanych ze 

spółką” W prawie polskim sankcjami za naruszenie przepisów odnoszących się do omawianego 

zakazu są kary administracyjne nakładane przez organ nadzorczy – Komisja Nadzoru 

Finansowego (KNF). Ustawodawca postanowił poprzez tą instytucją wyeliminować 

potencjalne zagrożenie funkcjonowania rynku kapitałowego, jakie niesie ze sobą insider. 

Zablokowano insiderom możliwości operacyjne na instrumentach finansowych. 

Odpowiedzialność za poczynione naruszenia jest jednoznaczna i nie ma znaczenia czy do danej 

transakcji doszło w oparciu o wykorzystanie informacji poufnej, też nie. Prawodawca wziął 

pod uwagę możliwość zaistnienia zdarzeń, które powinny zostać wyłączone spod 

obowiązywania okresu zamkniętego. Do okoliczności tych zalicza się tzw. ślepy portfel; 

                                                      
11  P. Michalski, Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich, szwajcarskich., Warszawa 2015, 

s. 57-60. 
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sytuację, gdy osoba nie ma dostępu do danych finansowych zawartych w raporcie; podmiot 

objął akcje w ramach prawa poboru lub opcji menadżerskich; dotyczy to transakcji związanych 

z umową zawartą na piśmie, opatrzoną datą poprzedzającą rozpoczęcie biegu terminu okresu 

zamkniętego oraz gdy wynika to z ogłoszenia wezwania zamiany lub sprzedaży akcji12. 

4.3. Obowiązki informacyjne emitenta w publicznym obrocie instrumentami 

finansowymi 

Obowiązek informacyjny unormowany został między innymi w art. 56 ust. 1 ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej ustawą o ofercie 

publicznej) 13 , który obciąża emitenta obowiązkiem publikowania wszystkich informacji 

poufnych oraz informacji bieżących i okresowych. Zgodnie z ustępem drugim ww. artykułu 

emitent zobligowany jest w ciągu dwudziesty czterech godzin do przekazania KNF i spółce 

prowadzącej rynek regulowany, informacji o zdarzeniach lub okolicznościach, których 

zgłoszenie jest uzasadnione. 

Ustawodawca w art. 57 ustawy o ofercie publicznej dał emitentowi możliwość 

opóźnienia momentu upublicznienia informacji, jednak, aby do tego doszło muszą zostać 

spełnione trzy przesłanki. Pierwsza przesłanka dotyczy potencjalnego naruszenia interesu 

emitenta. Sprecyzowana została przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 

2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz 

sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej 

wiadomości informacji poufnych, zawarty w owym akcie katalog wskazuje m. in. na czynności, 

które wymagają potwierdzenia organu przez inny organ. Wskazane okoliczności dotyczą 

procesów przewlekłych i wieloetapowych. Kolejny wymagany do spełnienia elementem to 

zachowanie informacji podlegającej obowiązkowi informacyjnemu w poufności. Przepis 

pomija w tym wypadku podmioty, które wymienione zostały w art.66 ustawy o ofercie 

publicznej, np. pełnomocnicy czy osoby dopuszczone do wiedzy z samego prawa. Pozostają 

jednak zobligowane do zachowania tajemnicy. Jednak nawet uzasadnione ochroną interesów 

i prawa emitenta opóźnienie, nie może spowodować wprowadzenia opinii publicznej w błąd. 

W doktrynie za wprowadzenie w błąd postrzega się tak samo jak cenotwórczą informację 

                                                      
12  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 90. 
13  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn zm.). 



 

94 

fałszywą14. 

W razie spełnienia wszystkich wymienionych przesłanek emitent powiadamia KNF 

o przyczynach opóźnienia publikacji informacji wraz z terminem, po upływie którego dojdzie 

do upublicznienia danych. Należy zaznaczyć, że emitent nie jest zobligowany do podania treści 

informacji, a opóźnienie może zostać opóźnione w czasie, jednak o samym przedłużeniu należy 

poinformować KNF w tym samym trybie, co pierwotne opóźnienie15. 

4.4. Ład korporacyjny 

Do instytucji ładu korporacyjnego zalicza się wszelkie normy prawa prywatnego, 

obowiązujące, na podstawie aktów i kodeksów przyjmowanych przez giełdy. Kooperacja prawa 

powszechnie obowiązującego i prawa prywatnego prowadzi do swoistego ładu, przy czym to 

drugie stanowi uzupełnienie pierwszego. W gruncie polskiej giełdy obowiązują i odgrywają 

największą rolę „Dobre praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, 

które ukierunkowane są na osiągnięcie transparentnej i efektywnej polityki informacyjnej 

emitentów. 

Zdaniem KNF istnienie tego typu norm powinno pozytywnie wpłynąć na przejrzystość 

rynku finansowego i zaufanie inwestorów. Poparcie tego stanowiska zauważalne jest na gruncie 

nadzorczym rynku, gdzie sankcje administracyjne stanowią niewystarczalne narzędzie w walce 

z nadużyciami. W sytuacji, gdy kary są niewystarczającym motywatorem do zaprzestania 

nielegalnych praktyk, tam należy zastosować zachętę mającą za zadanie osiągnięcie 

zamierzonego celu16. 

5. Sankcje 

Polski ustawodawca za naruszenie prawa w aspekcie obowiązku informacyjnego 

przewiduje sankcje administracyjne, karne i cywilne. Oczywistym celem tych regulacji jest 

zachowanie transparentności i efektywności rynki oraz ochrona inwestorów przed zjawiskiem 

takim jak insider trading. Insiderzy pierwotni są na gorszej pozycji, gdyż dokonanie przez nich 

przestępstwo odznacza się świadomością przy dokonaniu czynu zabronionego, ponadto cechują 

się bliskim stosunkiem z reprezentowaną instytucją. Kwestia odpowiedzialności insiderów 

wtórnych koreluje nie tylko z posiadaną informacją, ale także ze sposobem wejścia w jej 

                                                      
14  P. Michalski, Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich, szwajcarskich., Warszawa 2015, 

s. 66-67. 
15  Tamże, s. 68. 
16  Tamże, s. 71. 
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posiadanie, istotnym zdaje się, jak wskazuje art. 156 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f., uzyskanie wiedzy 

dotyczącej karalności czynu przy zachowaniu należytej staranności. 

Sankcje administracyjnoprawne zdają się być najbardziej uciążliwymi z dostępnego 

katalogu kar, potwierdzenie tej tezy znajduje uzasadnienie w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, który daje Komisji Nadzoru Finansowego 

kompetencje do nadania swoim decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. KNF 

w przypadku naruszenia zakazu wykorzystywania informacji poufnej, na podstawie art. 176 

u.o.i.f., w drodze decyzji administracyjnej, może wykluczyć instrumenty finansowe emitenta 

z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości miliona złotych, 

a także zastosować karę kumulatywną. Ponadto, w przypadku wydania decyzji stwierdzającej 

naruszenie obowiązków, KNF na podstawie art. 96 ust 3 ustawy o ofercie publicznej może 

dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji 

w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny 

sposób. W razie złamania zakazu dokonywania transakcji w czasie okresów zamkniętych, organ 

kontroli, na podstawie art.. 174 u.o.i.f., ma prawo zastosować karę pieniężną, której górna 

granica wynosi dwieście tysięcy złotych. Należy nadmienić, że odpowiedzialności 

administracyjnej nie podlegają insiderzy wtórni17.  

Sankcje karne za naruszenie przepisów dotyczących ochrony prawnej informacji 

znajdują się w dwóch ustawach, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (u.o.i.f.) oraz 

ustawie o ofercie publicznej, z tym, że przepisy drugiej odnoszą się do obowiązków 

informacyjnych związanych z informacją poufną. 

Treść art. 180 u.o.i.f. odnosi się do sankcji za naruszenie zakazu określonego przez art. 

156 ust. 2 pkt 1, tj. ujawnia informację poufną. Osoba podlegająca karze na podstawie ww. 

artykułu może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do lat trzech albo grzywnie do 

dwóch milionów złotych, albo kumulatywnie, na obie kary łącznie. Następny artykuł, tj. 181 

u.o.i.f., dotyczy kar dla osób bezprawnie wykorzystujących informacje poufne. Przestępstwo 

to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu albo grzywnie do 

pięciu milionów złotych, tak jak w poprzednim przypadku organ wymiaru sprawiedliwości 

może nałożyć obie kary łącznie. 

Kary ujęte w ustawie o ofercie publicznej odnoszą się do wadliwego wykonania 

obowiązków informacyjnych związanych z informacją poufną. Podawanie nieprawdziwych lub 

zatajanie prawdziwych danych wpływających w istotny sposób na treść informacji podlega 

                                                      
17  A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009, s. 114. 
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grzywnie do pięciu milionów złotych albo karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 

lat pięciu, albo obu sankcjom naraz. Zgodnie z treścią art. 101 ww. ustawy osoba posiadająca 

kompetencje do przekazywania KNF informacji podlega karze grzywny do dwóch milionów 

złotych za zwłokę w przekazaniu informacji poufnych, zatajenie prawdziwych lub podanie 

fałszywych danych, które w istotny sposób wpływają na treść. 

Sprawca czynów niedozwolonych w związku z działalnością giełdową podlega także 

odpowiedzialności cywilnej. Podstawą sankcji cywilnoprawnych jest regulacja Kodeksu 

Cywilnego dotycząca odpowiedzialności deliktowej, która oparta jest na winie, szkodzie 

i należytej staranności. Ustawa o ofercie publicznej zawiera przepisy szczególne mające na celu 

zabezpieczenie wykonania obowiązków informacyjnych. Szkoda powstaje na skutek 

upublicznienia fałszywej informacji lub na podstawie zatajenia pewnych danych. Podmiot 

poszkodowany zobligowany jest do udowodnienia szkody, w tym utraconych korzyści, oraz 

ustalenia związku przyczynowo-skutkowego18. 

6. Ściganie bezprawnego wykorzystania informacji poufnej 

Pierwszym etapem ścigania insider tradingu jest trwające maksymalnie sześć miesięcy 

postępowanie wyjaśniające zarządzane przez KNF, którego celem jest znalezienie podstaw do 

złożenia prokuraturze przez organ nadzorczy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Inną 

drogą jest wszczęcie postępowania administracyjnego, bardziej uciążliwego dla insiderów od 

postępowania karego, które ze względu na przewlekłość oddalają widmo ukarania. Ponadto 

przygotowanie aktu oskarżenia musi zostać poprzedzone analizą biegłego, a ze względu na 

niedobór specjalistów z dziedziny przestępstw na giełdzie sporządzenie takiej analizy jest 

czasochłonne, jak wskazuje praktyka w przypadku raportu spółki Broker Fm czas oczekiwania 

na opinię oscylował wokół ośmiu miesięcy. Kolejnym utrudnieniem w trakcie procesu karnego 

jest zebranie materiału dowodowego, który okazuje się zazwyczaj oparty na poszlakach. 

Szczególnie ciężko jest udowodnić umyślność wykorzystania informacji poufnej insiderom 

wtórnym. Polemika w trakcie procesu oparta jest na linii manipulacja a spekulacja, w tym 

wypadku przy braku dowodów wszelkie nienadające się usunąć wątpliwości należy 

rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego (art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego19). Na gruncie 

cywilnoprawnym KNF posiada kompetencje prokuratora w celu dbania o interesy 

                                                      
18  P. Michalski, Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich, szwajcarskich., Warszawa 2015, 

s. 72-74. 
19  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. 

zm.). 
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poszkodowanych20. 

7. Oszacowanie problemu insider tradingu 

Insidering swoją powszechność zawdzięcza przede wszystkim możliwości szybkiej 

realizacji w obrocie oraz prostotą w dokonaniu omawianego przestępstwa, niewymagającego 

specjalistycznej wiedzy inwestycyjnej ze strony inwestora lub jego wiedzy dotyczącej 

funkcjonowania rynku21. 

Na przestrzeni od 2002 do 2014 roku KNF złożyło sto trzydzieści sześć zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z czego tylko wobec szesnastu sformułowano akt 

oskarżenia, a w przypadku ośmiu z nich wydano wyrok skazujący. Pomimo nikłej karalności 

zjawiska insider tradingu, zauważalny jest progres w stosunku do lat 1997-2002 gdzie z dwustu 

czterdziestu dziewięciu zawiadomień sporządzono czterdzieści siedem aktów oskarżenia, 

a w przypadku czterech (1,6%) sprawa zakończyła się wyrokiem22 . Jak wynika z raportów 

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dotyczących największych problemów polskiego 

rynku kapitałowego na drugim miejscu uplasowała się przestępczość giełdowa, w roku 2012 

było to już szóste miejsce, wnioski zdają się być pozytywne23. Oszacowanie ogólnej liczby 

przestępstw giełdowych z wykorzystaniem informacji poufnej jest ciężkie do zrealizowania ze 

względu na dynamikę rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, jednak insider trading można 

zaliczyć do grupy najczęściej dokonywanych przestępstw giełdowych ze względu na łatwość 

dokonania tej formy przestępstwa24. 

8. Zakończenie 

Polemika dotycząca penalizacji insider tradingu pojawiła się początkowo w pierwszej 

połowie XX w., w Stanach Zjednoczonych i brano kurs dążący do wyeliminowania tego 

zjawiska. W Polsce nad problemem zaczęto się zastanawiać w latach dziewięćdziesiątych po 

powstaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po akcesji Rzeczpospolitej Polskiej 

do Unii Europejskiej polski porządek prawny uzupełniony został o dorobek prawny UE. 

                                                      
20  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 298-300. 
21  M. Waga, Insider Trading. Wiadomości, które mogą zachwiać kursem., „Dziennik Gazeta Prawna. Zwalczanie 

przestępczości finansowej.”, 2011, s. 8. 
22  C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna., 

Warszawa 2015, s. 303-304. 
23  Tamże, s. 305. 
24  Tamże, s. 303-304. 
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Mozolna walka z przestępstwami giełdowymi dzięki instrumentom ochrony inwestorów 

przynosi rezultaty, nie są to duże osiągnięcia, jednak obrany kurs daje pozytywne rezultaty. Nie 

świadczy to jednak o doskonałości systemu, który jest wadliwy. Długie i nieskuteczne w tym 

aspekcie postępowanie karne cechujące się długością i przewlekłością postępowania, brak 

kadry wśród biegłych wskazują na aspekty potrzebujące korekty. Z drugiej strony postępowanie 

administracyjnoprawne najbardziej dotkliwe dla insiderów odstrasza pewną część osób od 

dokonania czynu zabronionego, co skutkuje zwiększeniem transparentności i zaufania 

inwestorów do polskiego rynku kapitałowego, dzięki czemu może on się rozwijać. Trudne do 

wykrycia zjawisko insider tadingu ciężko oszacować przez łatwość utożsamienia z spekulacją 

i łatwość w dokonaniu powodują, że bezprawne wykorzystanie informacji poufnych jeszcze 

przez długi czas będzie problemem nie tylko polskiego rynku kapitałowego. 
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INSIDER TRADING – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE OSZUSTWO GIEŁDOWE 

Streszczenie 

Lata 90’ są dekadą przełomową w polskiej historii, wraz z przemianami ustrojowymi 

w Rzeczpospolitej Polsce pojawił się system kapitalistyczny, który pociągnął za sobą powstanie 

Giełdy Papierów Wartościowych. Nowe możliwości, jakie dała polska giełda zaczęli 

wykorzystywać ludzie pragnący zdobyć środki finansowe w krótkim czasie. Zauważalne stało 

się zjawisko o nazwie insider trading, zwane także insider dealing, które oznacza obrót 

poufnymi danymi podmiotu obecnego na giełdzie. Poruszona problematyka jest o tyle istota, 

gdyż stanowi jedno z najczęściej popełnianych przestępstw giełdowych. Celem niniejszej 

publikacji jest przedstawienie owego zjawiska i pokazanie skali oszustwa, które popełniane jest 

przez ludzi w „białych kołnierzykach”. 

Słowa kluczowe: informacja poufna, oszustwa finansowe, oszustwa giełdowe. 

Summary 

The 90's are a decade of breakthrough in Polish history, with the political changes in the 

Republic of Poland, a capitalist system has emerged which has led to the establishment of the 

Warsaw Stock Exchange.New opportunities offered by the Polish stock exchange began to be 

used by people wishing to acquire funds in a short time. A phenomenon known as insider 

trading, also known as insider dealing, has become a prominent phenomenon, which means the 

trading of confidential data of the entity present in the stock market. The problem is the essence, 

because it is one of the most common offenses on the stock market. The purpose of this 

publication is to present this phenomenon and to show the scale of fraud that is committed by 

people in "white collar". 

Keywords: insider trading, frauds, trading offenses. 
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SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PROCEDERU 

PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY W POLSCE I W SZWJCARII 

 

Problematyka zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy doczekała się dość 

licznego i szerokiego opracowania w literaturze przedmiotu. Mając na względzie rozwój 

gospodarczy i związany z nim dynamiczny proces wyspecjalizowania podmiotów obrotu 

gospodarczego, władze stanęły przed trudnym wyzwaniem opracowania rzetelnego systemu 

pozwalającego na skuteczne zwalczania nieuczciwych przedsiębiorców. 

Zachwianie stabilności obrotu gospodarczego należy do jednych z ważniejszych 

wyzwań współczesnych państw. Wskazać należy, iż proceder prania pieniędzy godzi nie tylko 

w sektor gospodarczy, finansowy, ale również w społeczne poczucie sprawiedliwości poprzez 

wywoływanie nieufności wobec nierzetelnych podmiotów obrotu gospodarczego. Dlatego też, 

z uwagi na wieloaspektowość poruszanego tematu, niniejsze opracowanie ograniczone zostaje 

do przedstawienia wybranych zagadnień traktujących o systemie przeciwdziałania procederu 

prania pieniędzy w Polsce i w Szwajcarii. W drodze wyjaśnienia należy dodać, że wybór 

ustawodawstwa Szwajcarii podyktowany został potrzebą ukazania systemu walki z ww. 

przestępstwem, który w doktrynie uchodzi za modelowy. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w Szwajcarii przedmiotem ochrony 

przestępstwa prania brudnych pieniędzy jest przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie 

wymiaru sprawiedliwości. Natomiast, Polski ustawodawca zakwalifikował je jako 

przestępstwo godzące przede wszystkim w prawidłowy obrót gospodarczy, przy czym za 

uboczny przedmiot ochrony uznawane jest także mienie, a nawet wymiar sprawiedliwości1. 

Polskie regulacje chronią ten element funkcjonowania gospodarki, jakim jest legalne 

pochodzenie pieniędzy i innych wartości majątkowych. Natomiast w Szwajcarii nacisk 

położony zostaje na skuteczne ukrycie wartości majątkowych uniemożliwiających 

zrealizowanie celów procesu karnego, w szczególności poprzez zaspokojenie słusznym 

interesom pokrzywdzonego. 

Mając powyższe na względzie, można pokusić się o stwierdzenie, iż cele postawione 

przez oba państwa w zakresie ochrony dóbr chronionych prawem, pokrywają się. W tym 

                                                      
1 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2010, s. 583. 
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miejscu należy podkreślić, iż zarówno polski jak i szwajcarski system oparty został zarówno na 

kodeksowych jak i pozakodeksowych rozwiązaniach mających na celu wyeliminowanie 

i sankcjonowanie zachowań wypełniających znamiona przestępstwa prania brudnych 

pieniędzy. 

W Polsce, przestępstwo prania brudnych pieniędzy zostało stypizowane w art. 299 k.k.2, 

gdzie przewidziano sankcję karną w przypadku jego popełnienia. Kwestie prania brudnych 

pieniędzy reguluje również ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu3. 

Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania 

finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko 

osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie 

finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. 

Na mocy wskazanej wyżej ustawy został powołany Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej. Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, 

przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie 

działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przede 

wszystkim chodzi tu o badanie przebiegu transakcji podejrzanym charakterze, przeprowadzanie 

procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, udostępnianie i żądanie przekazania 

informacji o transakcjach, przekazywanie uprawnionym organom dokumentów 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, ale również inicjowanie 

i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań 

nałożonych na te instytucje. 

 Ponadto, GIIF sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W zakresie kompetencji GIIF 

leży również współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami 

zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. 

W konsekwencji, GIIF nakłada kary pieniężnych, o których mowa w ustawie. 

Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje 

o transakcjach zarejestrowanych. Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu danych 

z rejestru transakcji, także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Informacje 

                                                      
2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
3  Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1049). 



 

103 

o transakcjach, mogą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem izb 

gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane i banków zrzeszających banki 

spółdzielcze. Informacje o transakcjach, mogą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi 

za pośrednictwem właściwego miejscowo organu samorządu zawodowego notariuszy, 

adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, o ile krajowy organ tego samorządu 

podejmie uchwałę określającą szczegółowe zasady i tryb przekazywania takich informacji 

Generalnemu Inspektorowi. Krajowy organ samorządu przekazuje Generalnemu Inspektorowi 

wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji. 

Wydaje się, iż sankcje o charakterze finansowym w istotny sposób przyczyniają się do 

skutecznego przeciwdziałania przestępczym zachowaniom. Za brak szkoleń wśród instytucji 

obowiązanych grożą kary do 100.000,00 zł. Za brak rejestrów i raportów przewidziane są kary 

do 750.000,00 zł – kwoty te są uzależnione od wielkości firmy i oraz rodzaju zaniechania4. 

Natomiast, wiodącą rolą w systemie zwalczania prania pieniędzy w Szwajcarii stanowi 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w sektorze finansowym z 1998 r.5 Regulacja ta 

stała się asumptem do uznania Szwajcarii za wzór do naśladowania ze względu na przewidziane 

w ustawie przepisy odnoszące się także do sektora pozabankowego6. Ponadto, sankcje karne za 

popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy zostały opisane w art. 305 bis i 305 ter. 

szwajcarskiego kodeksu karnego. 

W tym miejscu należy doprecyzować, iż w ramach podjętych inicjatyw legislacyjnych, 

ukonstytuowano zasady funkcjonowania Szwajcarskiego Urzędu Kontroli w zakresie prania 

brudnych pieniędzy. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż jest to organ państwowy 

i podlega Federalnej Administracji Finansów7. Na gruncie art. 18 ustawy8 Urząd ten sprawując 

nadzór nad pośrednikami finansowymi posiada następujące zadania: 

 przyznaje i cofa zezwolenia Organizacjom Samorządowym, 

 nadzoruje Organizacje Samorządowe i pośredników finansowych, którzy są mu 

bezpośrednio podlegli, 

 zatwierdza regulaminy wewnętrzne Organizacji Samorządowych, a także wszelkie 

                                                      
4  Informacja dostępna na oficjalnej stronie internetowej: https://www.iaml.com.pl/, [dostęp z 01.05.2017 r.]. 
5  Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment 

d'argent, LBA, 955.0). 
6  W. Filipkowski, Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska prania pieniędzy w Szwajcarii - teoria i praktyka, 

„Prokurator” 2006, nr 25, s. 28. 
7  N. Huber, N. Polli, La loi sur le blanchiment d'argent dans le secteur non-bancaire, „L' expert comptable 

Suisse” 2000, Nr 3, s. 204-206. 
8  Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment 

d'argent, LBA, 955.0) du 10 octobre 1997. 
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wprowadzane w nich zmiany, 

 czuwa nad prawidłowym przestrzeganiem tych regulaminów, z uwagi na pośredników 

finansowych bezpośrednio mu podległych, 

 precyzuje obowiązki ostrożności określone w rozdziale drugim zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do Ustawy, 

 prowadzi rejestru pośredników finansowych podlegających mu bezpośrednio jak 

również tych, którym odmówiono zgody na wykonywanie takich zadań. 

Urząd Informowania o praniu pieniędzy należy do grupy Egmont i stanowi szwajcarską 

jednostkę wywiadu finansowego 9 . Jest to niezależny organ administracyjny posiadający 

właściwie jedynie funkcje analityczne. Wyraża się to w tym, że dokonuje On analizy 

zawiadomień kierowanych przez pośredników finansowych, organizacji samorządowych czy 

Urzędu Kontroli. W przypadku gdy informacje o popełnieniu przestępstwa potwierdzą się, 

Urząd informuje odpowiednie organy ściągania w celu wszczęcia przewidzianym przez prawo 

toku postępowania karnego10. 

Na gruncie art. 23 Ustawy11 Urząd Informowania o praniu pieniędzy jest zarządzany 

przez Federalny Urząd Policji. Jednak zarządza własnym systemem przetwarzania danych. 

Obowiązek zawiadomienia prokuratora powstaje gdy można przypuszczać, iż: 

 zostało popełnione przestępstwo w rozumieniu art. 260 ter, 305 bis lub 305 ter., 

 posiadane wartości majątkowe pochodzą z przestępstwa, 

 wartości majątkowe znajdują się w dyspozycji zorganizowanej grupy przestępczej, 

 wartości majątkowe służą finansowaniu terroryzmu. 

Urząd Informowania może przesyłać swojemu zagranicznemu odpowiednikowi dane 

osobowe i inne informacje, którymi dysponuje lub które może otrzymać na podstawie niniejszej 

Ustawy, jeśli ten drugi spełnia określone warunki wymienione w art. 30 Ustawy. Wymagane 

zatem jest aby zagraniczny odpowiednik: 

 zobowiązał się korzystać z przekazanych informacji w celach analitycznych w zakresie 

walki z praniem brudnych pieniędzy lub przestępstw bazowych poprzedzających 

„pranie”, przeciwko przestępczości zorganizowanej lub finansowania terroryzmu, 

 zadeklarował, że w razie wniosku Szwajcarii o przekazanie takich danych, udostępni je, 

                                                      
9  Informacja zamieszczona na oficjalnej stronie Władz federalnych Konfederacji Szwajcarskiej 

http://www.fedpol.admin.ch. 
10  Ordonnance sur le Bureau de communication en matiere de blanchiment d'argent de 25.08.2004 (loi sur le 

blanchimenet d'argent 955.23). 
11  Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment 

d'argent, LBA, 955.0) du 10 octobre 1997. 
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 zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy zawodowej, 

 zobowiązuje się nie przekazywać otrzymanych informacji osobom trzecim bez 

wyraźnej zgody Urzędu Informowania o praniu brudnych pieniędzy, 

 respektował opłaty i ograniczenia w użytkowaniu wymagane przez Urząd 

Informowania. 

Zgodnie z art. 30 ustawy12 Urząd Informowania nie jest upoważniony do współpracy ze 

swoim zagranicznym odpowiednikiem według swojego uznania. Przepis art. 31 zakłada 

możliwość odmowy udzielenia informacji podmiotowi zagranicznemu gdy wniosek taki nie 

wykazuje żadnego związku z Szwajcarią. Ponadto, brak obowiązku współpracy pojawia się, 

gdy interesy narodowe lub bezpieczeństwo i zasada porządku publicznego zostają zagrożone. 

Podsumowując, rola Urzędu sprowadza się do sprawowania kontroli w oparciu 

o zróżnicowane metody np. poprzez rejestrację, prowadzenie śledztw. Jego priorytetowe 

zadanie polega na weryfikacji otrzymanych informacji o podejrzeniach prania pieniędzy 

przekazywanych przez pośredników finansowych13 . Urząd gromadzi posiadane informacje, 

wszczyna we własnym zakresie śledztwo i jeśli w wyniku tego stwierdzi, iż określone wartości 

majątkowe mają związek z praniem pieniędzy lub innym przestępstwem gospodarczym bądź 

pochodzą z działalności zorganizowanej grupy przestępczej niezwłocznie informuje o tym 

właściwe organy ścigania. 

W literaturze przedmiotu można spotkać określenie, iż Urząd ten odgrywa nijako „rolę 

granicy” pomiędzy pośrednikami finansowymi, a organami ścigania14. W celu efektywnego 

prowadzenia działań służy specjalny system informatyczny, w którym widnieją informacje 

o transakcjach o wątpliwym charakterze oraz osób, co do których istnieje uzasadnione 

podejrzenie o popełnieniu lub ułatwianie podjęcia procederu prania brudnych pieniędzy. 

W efekcie, co roku opracowywany jest raport działalności, zawierający dane statystyczne, 

liczbę otrzymanych zawiadomień i przebieg prowadzonych postępowań. Raporty publikowane 

są na oficjalnej stronie Urzędu15. 

Artykuł 305 bis „Pranie pieniędzy” ogranicza możliwość identyfikacji, wszczęcia 

śledztwa oraz konfiskaty wartości majątkowych do przypadków gdy autor wie lub podejrzewa, 

iż wartości te pochodzą z przestępstwa. Jeśli chodzi o artykuł 305 ter, swoim zakresem 

                                                      
12  Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment 

d'argent, LBA, 955.0) du 10 octobre 1997. 
13  N. Queloz, dz. cyt., s. 3.  
14  Tamże, s. 3. 
15  Informacja dostępna na oficjalnej stronie internetowej: 

 https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/praxis.html 

[dostęp z 01.05.2017 r.]. 
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penalizuje on brak zachowania czujności w zakresie przeprowadzanych operacji finansowych. 

Nakłada on obowiązek zachowania czujności przez każdą osobę, która przeprowadza, 

w ramach wykonywanego zawodu, operacje finansowe 16 . Obowiązek ten obejmuje także 

konieczność weryfikacji tożsamości właściciela majątku, którego określone wartości są 

złożone w depozyt, przemieszczane czy transferowane. Przepisy te były w późniejszym okresie 

nowelizowane. 

Przechodząc do istotnych różnic w systemach zwalczania prania brudnych pieniędzy 

w Polsce i Szwajcarii należy wskazać, iż Szwajcaria przewidziałam prawo zerwania stosunków 

gospodarczych z osobą, która w ramach procedury identyfikacyjnej zataja swoje dane osobowe 

lub nie podaje informacji dotyczących beneficjenta transakcji. Za słuszny należy uznać pogląd 

W. Filipkowskiego, iż takie rozwiązanie jest warte powielenia w polskich regulacjach17. W ten 

sposób, instytucje w za kresie których kompetencji leży wnikliwa kontrola podmiotów 

gospodarczych korzystają z możliwości eliminowania transakcji o podejrzanym charakterze.  

W tym miejscu należy wskazać, iż zarówno piętą achillesową Polski jak i Szwajcarii 

jest brak legalnej definicji transakcji podejrzanej. W literaturze przedmiotu dominuje 

stanowisko aprobujące zaniechania tworzenia definicji „transakcji podejrzanej”18. Tym samym, 

stwierdzenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z transakcja podejrzaną spotyka się 

z dość dużym utrudnieniem. 

W tym celu, niezbędne stają się wszelkie szkolenia i konferencji podczas których, 

środowisko praktyków mają okazje do wymiany doświadczeń. Na tej podstawie, możliwym 

jest opracowanie programu szkoleń, których zakres tematyczny wpływa na podnoszenie 

kwalifikacji wśród pracowników instytucji obowiązanych, w rozumieniu regulacji 

przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Dokonując rzetelnej lektury literatury 

przedmiotu, nie sposób ustalić jednej, właściwej definicji „transakcji podejrzanej”. Według 

J. W. Wójcika: „Podstawowym kluczem do rozpoznania, że transakcja czy seria transakcji mają 

charakter podejrzany, czyli odmienny od pozostałych, jest odpowiednia wiedza o działalności 

klienta”19. Istnieje również węższe ujęcie definicyjne: „Podejrzaną jest transakcja, która jest 

                                                      
16 J. C. Lambelet, A. Mihailov, Le poinds des pieces financieres suisse, generoises et lemaniquess, 2001, s. 25-

26. 
17 W. Filipkowski, Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska prania pieniędzy w Szwajcarii – teoria i praktyka, 

„Prokurator” 2006, Nr 1, s. 33. 
18 E. M. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, System przeciwdziałania i zwalczania procederu prania brudnych 

pieniędzy-ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych [w:] Przestępczość zorganizowana, 

świadek koronny, terroryzm- w ujęciu praktycznym, red. E. Pływaczewski, Z. Rau, Kraków 2005, s. 257. 
19 J. W. Wójcik, Obowiązki banku w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na podstawie ustawy z dnia 12 

października 2000 r., „Biuletyn Bankowy” 2000, nr 12, s. 49. 
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niezgodna z charakterem działalności prowadzonej przez klienta”20. 

Wartym odnotowania jest fakt, iż zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii, ustawodawca 

nałożył obowiązek przechowywania dokumentacji o kliencie i podejmowanych przez niego 

transakcjach. Odmiennie jednak został określony okres przechowywania dokumentacji. 

W Szwajcarii termin ten wynosi 10 lat licząc od dnia ustania stosunków gospodarczych lub od 

dnia zakończenia transakcji, natomiast w Polsce 5 lat od pierwszego dnia roku następującego 

po roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje. 

W dalszej kolejności należy wskazać, iż zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii, 

ustawodawca przewidział możliwość blokady rachunku klienta. W przypadku powzięcia 

informacji co do wystąpienia znamion przestępstwa określonego - w przypadku Polski - w art. 

299 k.k., natomiast w Szwajcarii w art. 305 bis i art. 305 ter., to jest pranie brudnych pieniędzy. 

Podstawowa różnica, która wyłania się w wyniku analizy regulacji tych dwóch państw odnosi 

się do okresu na jaki można zastosować blokadę. W Szwajcarii blokada zostaje zastosowana 

maksymalnie na 5 dni roboczych od momentu poinformowania Urzędu Informowania o praniu 

pieniędzy. W Polsce, Generalny Inspektor może zażądać wstrzymania transakcji lub blokady 

rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny, czyli 3 dni robocze. Bez wątpienia szwajcarski 

system umożliwia skuteczniejsze zabezpieczenie wartości majątkowych, co do których istnieje 

uzasadnione przypuszczenie wystąpienia procederu prania pieniędzy21. Jednakże w polskim 

prawie przewidziano, że w przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora zawiadomienia, 

prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas 

oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia. Od kwietnia 

2017 r.22 wprowadzono dodatkowo obostrzenie, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, 

postanowienie, o którym wyżej mowa, może zostać wydane również pomimo braku 

zawiadomienia. 

Na kanwie powyższego, można pokusić się o stwierdzenie, że wydłużony okres 

możliwości blokady rachunku, sprzyja rzetelnej analizie podejrzanej transakcji 

i uprawdopodabnia wykrycie nielegalnych przedsięwzięć. W literaturze przedmiotu można 

spotkać się ze stanowiskiem, iż: „blokada rachunku powinna być stosowana jako środek ultima 

ratio - wtedy tylko, gdy wstrzymanie transakcji nie jest wystarczające dla osiągnięcia 

                                                      
20 Federation Bancaire de la C.E., La Prevention du Blanchiment D' Argent. Guide Pour les Associations 

Bancaires europeennes, Paryż 1992, s. 4. 
21 W. Filipkowski, dz. cyt., s. 36. 
22  Art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768). 
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zakładanych celów”23 . Ponadto, zagadnienie blokady rachunku bankowego należy poddać 

wnikliwej ocenie z uwagi na jej kontrowersyjny charakter, który przejawia się w ingerencji 

w konstytucyjnie chronione prawo własności, ograniczenie posiadacza rachunku 

w dysponowaniu aktywami24 . Należy mieć na względzie, iż nieodpowiedni okres blokady 

aktywów może poniekąd stanowić zachętę podejrzanemu do podjęcia kolejnych działań 

mających na celu zamaskowanie nielegalnego pochodzenia wartości majątkowych. 

W dorobku legislacyjnym Szwajcarii, każda transakcja o niecodziennym charakterze 

bądź uznawana za transakcję o podwyższonym ryzyku, wymusza na pośredniku finansowym 

obowiązek ustalenia podstawy gospodarczej i celu takiej transakcji. Za takie należy uznać 

przede wszystkim transakcję wskazujące na udział w nich osób na eksponowanych 

stanowiskach politycznych 25 . Znajduje to swoje uzasadnienie w Dyrektywie 2005/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 

korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu26. 

Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne została wprowadzona do 

ustawy27 w ramach implementacji przepisów. Zgodnie z art. 2 pkt 1f osobami zajmującymi 

eksponowane stanowiska polityczne są wyłącznie osoby, które posiadają miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej28 . Stąd też owa definicja nie obejmuje polskich 

prominentów czyli ministrów, Sędziów SN, członków parlamentu itd. Wobec czego de lege 

ferenda należałoby postulować, aby definicja ta została również poszerzona o rezydentów. 

Zasadnym zatem wydaje się założeni obowiązujące w Szwajcarii, aby poddawać weryfikacji 

wszelkie transakcje wykazujące powiązanie z osobami na eksponowanych stanowiskach 

politycznych. 

Kolejna kwestią, która odróżnia od siebie systemy obu omawianych państw, jest 

charakter instytucji nadzoru finansowego. W Szwajcarii taką funkcje sprawuje Urząd 

Informowania o praniu pieniędzy, natomiast w Polsce organami administracji rządowej 

właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są: 

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jako naczelny organ informacji 

                                                      
23 R. Kierzynka, Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku [w:] M. Hara, R. Kierzynka, 

P. Kołodziejski, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 225. 
24 A. Ochnio, Blokada rachunku instrumentów finansowych, „Prokuratura i Prawo” 2009, Nr 1, s. 72. 
25 C. Fancello, La lute contre le blanchiment d'argent en Suisse: Actualite et prospestives 2001, Nr 32, s. 6. 
26 Dz. U. UE L 309 z dnia 25.11.2005 r. 
27 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1049). 
28  M. Hara, R. Kierzynka, P. Kołodziejski, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2014, s. 45-46. 
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finansowej, 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jako Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej. 

Należy wyjaśnić, że Szwajcarski Urząd informowania o praniu pieniędzy powołany jest 

przy Policji Federalnej. Federalny Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MROS) w Biurze 

Policji jest centralnym organem pełniącym rolę punktu zbiorczego, analizy i przekazywania 

informacji między instytucjami finansowymi a organami ochrony prawa. MROS publikuje 

również statystyki odnoszące się do zwalczania tego typu przestępstw. Pomimo nadania statusu 

odrębnego wydziału Policji, jest on jednostką administracyjną z określonymi zadaniami. 

W naszym państwie Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy 

jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej wyodrębnionej w tym celu 

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wynika z tego, 

iż polska jednostka wywiadu finansowego jest częścią Ministerstwa Finansów. W ślad za 

E. W. Pływaczewskim, należy zaaprobować stanowisko, iż korzystniejszym z punktu widzenia 

efektywności działań ww. jednostki byłoby wyodrębnienie jej ze struktur ministerstwa 

finansów nadając w ten sposób status centralnego organu państwa29 . Powyższe Stanowski 

kładzie nacisk na wprowadzenie autonomii w podejmowani u decyzji podmiotów pracujących 

w resorcie30. W związku z powyższym, Szwajcaria dzięki wyodrębnionemu organowi nie ulega 

żadnym naciskom i wpływom politycznym. 

Odmiennie kształtuje się również kwestia przepadku wartości majątkowych 

pochodzących z przestępstwa. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że wpływa na skuteczność 

zwalczania prania brudnych pieniędzy poprzez pozbawianie przestępców dochodów 

uzyskanych w ramach przestępczego procederu. W Polsce przepadek następuje na rzecz skarbu 

Państwa, natomiast w Szwajcarii zagadnienie to budzi pewne wątpliwości z uwagi na 

federacyjny charakter państwa. Wynika to z podziału administracyjnego instytucji wymiaru 

sprawiedliwości na kantonalne i federalne. Zastosowanie mają przepisy Ustawę o podziale 

korzyści majątkowych podlegających przepadkowi z dnia 19.03.2004 r31. Sposób przepadku 

podyktowany jest oceną wartości korzyści uzyskanych w wyniku popełnienia czynu 

zabronionego. 

Szczególną rolę w procesie zwalczania prania brudnych pieniędzy odgrywają przede 

                                                      
29 E. Pływaczewski, Metody kontroli „prania pieniędzy” w Polsce [w:] B. Hołyst, red. E. Kube, R. Schulte, 

Przstępczość zorganizowana w Niemczech i Polsce i jej implikacje społeczno- ekonomiczne, Warszawa-

Munster-Łódź 1998, s. 149. 
30 J. Wyrzykowska, Tworzenie polskiej jednostki wywiadu finansowego, „Prokurator i Prawo” 2000, Nr 2, s. 84. 
31 Loi fedreale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquees, RO.312.1. 
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wszystkim pośrednicy finansowi jak i instytucje obowiązane, na których przepisy nakładają 

obowiązek weryfikacji transakcji. W Polsce istnieje wymóg rejestrowania transakcji o wartości 

przekraczającej 15.000 euro, natomiast w Szwajcarii takie kryterium nie obowiązuje. 

W związku z tym, szwajcarscy pośrednicy finansowi muszą wykazać się większą uważnością 

w ocenie dokonywanych operacji finansowych. Niezbędnym stają się szkolenia, konferencje, 

sympozja w ramach, których następuje wymiana doświadczeń, analiza kształtujących się 

trendów wśród coraz bardziej pomysłowych przestępców. 

 Z całą pewnością, zagadnienie zwalczania prania brudnych pieniędzy należy 

rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Dokonując analizy podjętego zagadnienia, z łatwością 

wskazać można ponadnarodowy charakter zjawiska prania pieniędzy. Dlatego też, skutecznym 

narzędziem w walce z działalność przestępczą jest silna kooperacja międzypaństwowa. 

Pochylając się nad dorobkiem legislacyjnym zarówno Polski jak i Szwajcarii, nie sposób nie 

odnieść wrażenia, iż każde z tych państw, podejmuje szereg działań w celu efektywnego 

wykrycia i zwalczania wciąż ewolucyjnego procederu. Pomimo to, niezbędna staje się 

kooperacja międzynarodowa. Stąd też, istotną rolę odgrywają akty międzynarodowe, które 

przewidziały potrzebę kryminalizacji przestępstwa prania pieniędzy32. Co więcej, z uwagi na 

interdyscyplinarny charakter przedsiębranego procederu, zwalczanie tego zjawisko powinno 

odbywać się z uwzględnieniem norm prawa karnego, gospodarczego jak również finansowego. 

Nie ulega wątpliwości, iż zorganizowanie skutecznego systemu przeciwdziałania praniu 

pieniędzy wpływa na stabilność państwa i stanowi element polityki bezpieczeństwa. 

  

                                                      
32  E. W. Pływaczewski, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, „Państwo i Prawo” 

2002, nr 8, s. 43-52. 
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SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PROCEDERU PRANIA 

BRUDNYCH PIENIĘDZY W POLSCE I W SZWJCARII 

Streszczenie 

Pranie brudnych pieniędzy stanowi realne zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania państwa. Wpływa na niestabilność i niepewność obrotu gospodarczego. 

Należy podkreślić, iż pranie brudnych pieniędzy jest silnie skorelowane z problematyką 

przestępczości zorganizowanej. Dlatego też w interesie wielu instytucji leży zwalczanie tego 

typu działalności. Nie sposób przedstawić funkcji wszystkich instytucji, organów czy też 

instrumentów represji karnej. Dlatego Autotka podjęła próbę opisania roli Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej w zapobieganiu i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy. 

Ponadto, artykuł zawiera analizę ustawodawstwa Szwajcarii. Taki wybór podyktowany jest 

potrzebą przedstawienia systemu prawnego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania prania 

pieniędzy, który w ocenie przedstawicieli nauki uchodzi za modelowy i godny powielania. Stąd 

też podstawą rozważań stała się konieczność ukazania podobieństw i różnic regulacji 

zastosowanych w Polsce i Szwajcarii. Autorka podejmie próbę przedstawienia wniosków 

prawnoporównawczych odnoszących się do systemów zwalczania prania pieniędzy w Polsce 

i Szwajcarii. Powyższa analiza pozwala wysnuć wnioski de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: pranie brudnych pieniędzy, przestępstwo gospodarcze, stabilność obrotu 

gospodarczego, nadużycia finansowe. 

Summary 

Laundering money is a real threat to the proper functioning of the state. Affects the 

volatility and uncertainty of economic turnover. It should be stressed that money laundering is 

strongly correlated with the problem of organized crime. It is therefore in the interest of many 

institutions to combat such activities. It is impossible to present the functions of all institutions, 

organs or instruments of criminal repression. That is why author has attempted to describe the 

role of the General Inspector of Financial Information in preventing and combating money 

laundering. In addition, the article contains an analysis of the legislation of Switzerland. This 

choice is dictated by the need to introduce a legal system for counteracting and combating 

money laundering, which, in the view of the scientific community, is viewed as model and 

worthy of duplication. Hence, the necessity of showing the similarities and differences of the 
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regulations applied in Poland and Switzerland became the basis of deliberations. The author 

will attempt to present anti-money laundering proposals in relation to anti-money laundering 

systems in Poland and Switzerland. The above analysis allows you to draw conclusions de lege 

ferenda. 

Keywords: money laundering, economic offense, economic stability, fraud. 
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W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ 

W ZAKRESIE PRZESTĘPSTW Z ART. 310, 313, 314 KK 

 

Treść: 1. Wstęp. – 2. Analiza konstrukcyjna przestępstwa stypizowanego w art. 310 k.k. 

i pozostałych. – 3. Ekspertyza dokumentów. – 4. Konkluzje. 

„Pieniądze są dziełem sztuki, a ich fałszowanie również bywa sztuką” 

J.Cribb 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest rudymentarna – w zakresie badania dokumentów 

podrobionych i przerobionych – ekspertyza dokumentów, która ulega nieustającym 

przeobrażeniom, także, ze względu na postępujący rozwój technologii, a co za tym idzie szersze 

spektrum narzędzi służących do popełniania przestępstw, większej dostępności urządzeń 

drukujących w niewielkich cenach itp. W swojej pracy autorka dokona analizy konstrukcyjnej 

przestępstwa z art. 310 k.k. 1  oraz przedstawi podstawowe zagadnienia związane 

z wykorzystaniem dowodu z dokumentu i biegłego w procesie karnym, a także zagadnienia 

ogólne związane z wybraną ekspertyzą. 

2. Analiza konstrukcyjna przestępstwa stypizowanego w art. 310 k.k. i pozostałych 

Fałszowanie pieniądza - bo ta grupa czynów zabronionych jest najpowszechniejsza – 

ma bogatą historię. Pierwsze udokumentowane fałszerstwo sięga VI w. p.n.e. i przypisywane 

jest Polikratesowi, który płacił najemnikom podrobionymi monetami, wykonanymi z ołowiu, 

pokrytych jedynie bardzo cienką warstwą złotego kruszcu2. Obecnie najczęściej fałszowanymi 

banknotami są dolary amerykańskie, co ciekawe najlepszej jakości falsyfikaty produkowane są 

                                                      
1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
2  M. Habkowski, Fałszerstwa polityczne pieniędzy i ,,koreański superdolar”, „Człowiek i dokumenty”, nr 24, 

2012, s. 23. 
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w Korei Północnej3. 

Na wstępie, dla lepszego zrozumienia prezentowanej przeze mnie materii, konieczne 

jest przedstawienie definicji dokumentu na gruncie kodeksu karnego. Definicja ta znajduje się 

w art. 115, ergo tzw. słowniczku ustawowym. I tak zgodnie z tym, dokumentem jest każdy 

przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, albo 

który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub 

okoliczności mającej znaczenie prawne4 . Inny nośnik informacji jest definiowany szeroko, 

obejmuje takie nośniki jak np. nośniki optyczne, fale radiowe czy podczerwień 5 . Nośnik 

informacji uważany jest za dokument bez względu na to w jakim powstał kraju i w jakim celu 

został stworzony. W kategorii definicji zawartej w art. 115 mieszczą się zarówno dokumenty 

urzędowe jak i tak zwane dokumenty prywatne. Do dokumentów można zaliczyć między 

innymi: faktury VAT, czeki, weksle, a nawet bilet uprawniający do wstępu na mecz6.  

Kolejnym pojęciem istotnym w kontekście niniejszego artykułu jest samo przestępstwo 

gospodarcze. Jak przy każdym przestępstwie, tak i przy przestępstwie gospodarczym, 

konieczne jest właściwe wskazanie przedmiotu czynności wykonawczej. Prawidłowe 

wskazanie przedmiotu czynności wykonawczej pozwala na oddzielenie od siebie zachowań 

zakazanych w obrocie gospodarczym, od tych będących legalnymi 7 . Znamiona 

w przestępstwach gospodarczych nie w każdym przepisie określone są expressis verbis. 

Dlatego ważnym jest ich prawidłowe wyinterpretowanie z tekstu prawnego. Nieprawidłowe 

jest zawężanie przedmiotu czynności wykonawczej do samego tylko majątku 

pokrzywdzonego8.  

W węższym ujęciu dobrem chronionym w art. 310 k.k. jest prawdziwość polskiego 

i obcego pieniądza, innych środków płatniczych oraz papierów wartościowych uprawniających 

do otrzymania określonej sumy pieniężnej, wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub 

stwierdzających udział w spółce, a także bezpieczeństwo i pewność obrotu tymi środkami., tym 

samym przepis ten chroni zaufanie do środków płatniczych będące niezbędnym dla 

bezpiecznego obrotu 9 . W szerokim ujęciu natomiast, przedmiotem ochrony jest pewność 

                                                      
3  Tamże, s. 23. 
4  Art. 115 § 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
5  J. Majewski [w:] A. Zoll, Kodeks Karny. Część Ogólna. Tom II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. 
6  Tamże. 
7  R. Zawłocki, Podstawy Odpowiedzialności Karnej za Przestępstwa Gospodarcze, Monografie Prawnicze, 

s. 217-223. 
8  Według R. Zawłockiego, przy przestępstwach gospodarczych występuje trudność rekonstrukcji znamion, 

z tego względu, że mamy niejednokrotnie do czynienia z abstrakcyjnym i umownym charakterem czynności 

gospodarczych.  
9  J. Skorupka [w:] A.Wąsek, Kodeks Karny, s. 1602. 
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i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Pieniądzem polskim są znaki pieniężne RP, o których 

jest mowa w art. 31 ustawy z 29 sierpnia o NBP10. Znakami pieniężnymi natomiast są monety 

i banknoty – złote i grosze 11 . Oprócz tego konieczne jest pamiętanie o pieniądzu 

bezgotówkowym (nieemitowanym przez NBP) i jego szczególnej odmianie – pieniądzu 

elektronicznym. Pieniądzem obcym są pozostające w obiegu prawne środki płatnicze innych 

państw. W doktrynie widoczny jest spór co do definicji innego środka płatniczego, za taki 

uznawane są przede wszystkim weksle, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, przekazy. 

Słusznie jednak zauważono w Systemie Prawa Karnego, w tomie dotyczącym przestępstw 

gospodarczych, że nie wszystkie weksle i czeki pozwalają na podjęcie pieniędzy, eo ipso bycie 

środkiem płatniczym powinno być rozpatrywane ad casum. Papierami wartościowymi oraz 

dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej są papiery takie jak weksle, 

czeki, obligacje, losy loteryjne(stanowisko dyskusyjne), polisy ubezpieczeniowe na okaziciela, 

akcje, konosamenty, rewersy, warranty, list zastawny 12 . Dokonując dalszej dywersyfikacji 

możemy wyróżnić papiery imienne, papiery na zlecenie i papiery na okaziciela. Wraz 

z postępującym zjawiskiem komputeryzacji życia codziennego następuje także 

dematerializacja obrotu papierami wartościowymi13 . Ochronie podlegają także dokumenty 

zawierające obowiązek wypłaty kapitału do których zaliczyć można akcje, świadectwo 

tymczasowe, kupony dywidendowe, promesa akcyjna, kwity depozytowe (ADR-y, GDR-y), 

certyfikaty inwestycyjne. Artykuł 310 k.k. składa się z trzech typów zasadniczych(pamiętając 

o sporze czy tzw. wypadek mniejszej wagi jest typem podstawowym czy uprzywilejowanym – 

przyp. AP), natomiast paragraf czwarty sankcjonuje przygotowanie do popełnienia 

przestępstwa. Za czynności przygotowawcze mogą być uznane ad exemplum: posiadanie 

środków technicznych umożliwiających przerabianie/podrabianie (specjalistyczne drukarki, 

pieczątki, hologramy). Kwestią sporną jest czy tzw. wypadek mniejszej wagi jest typem 

uprzywilejowanym przestępstwa, w większości jednak doktryna pozostaję na stanowisku, że 

jest to pewnego rodzaju instytucja służąca modyfikacji zasad odpowiedzialności14. Sprawcą 

czynu zabronionego z art. 310 może być każdy, przestępstwo to ma więc charakter powszechny. 

Czynnością sprawczą jest podrabianie lub przerabianie, a także usunięcie oznaki umorzenia, 

                                                      
10  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1373). 
11  J. Skorupka, R. Zawłocki [w:] R. Zawłocki System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu 

i gospodarcze, Tom IX, Warszawa 2015, s. 802. 
12  J. Skorupka [w:] R. A. Stefański Kodeks Karny, komentarz, Warszawa 2015, s. 1791. 
13  Dokonywane są zapisy w rejestrach i na kontach depozytowych w Krajowym Rejestrze Papierów 

Wartościowych, w przedsiębiorstwach maklerskich, na kontach świadectw depozytowych.  
14  Takie stanowisko można między innymi znaleźć w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 

kwietnia 2004, II AKa 234/04, LEX nr 150743. 



 

118 

w dalszej części także puszczenie w obieg takich środków, jednak z perspektywy ekspertyzy 

dokumentu samo już puszczenie w obieg jest irrelewantne 15 . Za podrabianie uznaje się 

wykonanie imitacji jakiejś rzeczy, a następnie posługiwanie się tą rzeczą jako oryginalną. 

Przerabianiem natomiast jest zmiana dotychczasowego kształtu, treści, formy czy użytego do 

wytworzenia materiału 16 . Najczęstszymi przypadkami przerobienia są zmiany wysokości 

nominału, kolorystyki, zmiany numerów, zmiany podpisów czy wymiarów. Ostatnią 

czynnością sprawczą jest usunięcie oznaki umorzenia. Z umorzeniem mamy do czynienia 

w przypadku zniszczenia, zagubienia lub bezprawnego zaboru papieru wartościowego 17 . 

Oznaką umorzenia jest rozerwanie papieru wartościowego i jego materialnego substratu, czyli 

dokumentu, dzieje się tak na skutek przeprowadzenia postępowania umorzeniowego. 

Konieczne jest wysunięcie konstatacji, że nie ma znaczenia ilość wykonanych przez sprawcę 

falsyfikatów, eo ipso dla odpowiedzialności wystarczające jest podrobienie nawet jednego 

banknotu o niskim nominale, nie może to być jednak tylko jednostronna kopia banknotu. 

Jakkolwiek dominująca linia orzecznicza wskazuje, że dla odpowiedzialności za przestępstwo 

sfałszowania banknotów (bo ten czyn jest najpowszechniejszy, ze wszystkich pozostałych 

wariantów wymienionych w art. – przyp. AP)odpowiedzialność ma miejsce tylko wtedy gdy 

podrobiony pieniądz może wprowadzić drugą osobę w błąd co do jego autentyczności, jeżeli 

jest sposobność rozpoznania fałszerstwa tzw. gołym okiem nie będzie można mówić 

o odpowiedzialności za czyn z art. 310 k.k., podobnie rzecz się tyczy ad exemplum 

podrobionego/przerobionego weksla, również nie będziemy mogli mówić o przestępstwie 

jeżeli fałszerstwo jest oczywiste nawet dla laika18. Z przytoczonej tezy należy eksplikować, że 

nieudolna imitacja pieniądza może charakteryzować się znikomym stopniem społecznej 

szkodliwości czynu, tym samym nie będziemy mieć do czynienia z przestępstwem 

w rozumieniu prawa karnego19 . W przypadkach bardzo nieudolnego podrobienia pieniędzy, 

środków płatniczych etc. obrona bardzo często wnosi o kwalifikacje czynu jako usiłowania 

nieudolnego, słuszne są linie orzecznicze sądów, które odrzucają taką możliwość, wszak jest to 

przestępstwo formalne, fałszerstwo miało już miejsce i nie może być tutaj mowy 

                                                      
15  J. Skorupka, R. Zawłocki [w:] R. Zawłocki System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu 

i gospodarcze, Tom IX, Warszawa 2015, s. 799. 
16  Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll, Kodeks Karny. Część szczególna. Tom III, WK 2016. 
17  Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r., nr. 5 poz. 20). 
18  „Nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. zachowanie polegające na próbie nadania 

określonemu przedmiotowi właściwości pieniądza, kiedy na pierwszy rzut oka nawet w niesprzyjających ku 

temu warunkach istnieje możliwość rozpoznania fałszerstwa." – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 

z dnia 22 stycznia 2015 r., II AKa 116/14, LEX nr 1651936. 
19  Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 25 marca 2011 r., III K 181/10, LEX nr 1294010. 



 

119 

o usiłowaniu20. Do podrabiania/przerabiania banknotów nie jest konieczne posiadanie żadnych 

specjalistycznych urządzeń, zwykła drukarka laserowa i skaner są wystarczającym środkiem 

służącym do popełnienia tego przestępstwa, z oczywistych względów są też przedmiotami 

podlegającymi przepadkowi.21 Przestępstwo to ma charakter formalny, oznacza to, że dla jego 

bytu wystąpienie skutku jest irrelewantne, wystarczające jest samo podrobienie/przerobienie 

wskazanych w przepisie dokumentów, bez konieczności ich użycia. We wszystkich postaciach 

może być popełnione tylko i wyłącznie umyślnie, w przypadku paragrafu pierwszego słowa 

podrabia/przerabia/usuwa wskazują na dolus directus22. Omawiane przez autorkę przestępstwo 

jest zbrodnią, zagrożoną karą od 5 lat pozbawienia wolności albo karą 25 lat pozbawienia 

wolności. Z tego względu konieczne jest rozważne branie pod uwagę karygodności czynu, 

wszak czy wspomniane już przeze mnie podrobienie jednego banknotu będzie charakteryzować 

się wyższym niż znikomy stopniem społecznej szkodliwości? Ze względu na surowość 

zagrożenia karą wprowadzony jest tzw. wypadek mniejszej wagi, o którym decydują zarówno 

elementy przedmiotowe jak i podmiotowe w chwili dokonania czynu (np. waga naruszonego 

obowiązku, rozmiar wyrządzonej szkody, stopień zagrożenia dobra itp.)23. 

Ekspertyza dokumentów może posłużyć także w zakresie postępowania dowodowego 

przy przestępstwie z art. 313 k.k. , które polega na podrabianiu albo przerabianiu urzędowego 

znaku wartościowego, a także na usunięciu oznaki umorzenia z takiego znaku. Co się tyczy 

samych urzędowych znaków wartościowych, stanowią one dowód uiszczenia opłaty na rzecz 

Skarbu Państwa lub innego określonego podmiotu, podstawą ich emisji jest tylko ustawa. 

Opierając się na przykładach – dla zobrazowania czym konkretnie są te znaki - zaliczamy do 

nich między innymi: znaki opłaty skarbowej, znaki skarbowe akcyzy, znaki opłaty 

paszportowej, znaki opłaty sądowej24. Podobnie jak art. 310, w art. 313 również wyróżniamy 

złożony przedmiot ochrony, z jednej strony chroniony jest obrót gospodarczy, z drugiej 

chroniony jest interes majątkowy Skarbu Państwa, lub interesy innych urzędów.  

Podobnie, jeżeli chodzi o postępowanie karne za czyn z art. 314 k.k., czyli fałszowanie 

                                                      
20  K. Janczukowicz, Jakość sfałszowania banknotów- znaczenie dla odpowiedzialności za przestępstwo 

sfałszowania pieniądza, opubl. Lex El/2015. 
21  „Podrobienie może przybierać mniej lub bardziej zaawansowane metody. W obecnych czasach ograniczać się 

ono może do wykorzystania powszechnie dostępnych urządzeń – komputera, skanera i drukarki. Podrabianie 

składa się zazwyczaj z wielu zachowań dla wytworzenia falsyfikatu, jakkolwiek należy sobie zdawać sprawę, 

że podrobienie przy użyciu komputera, skanera i drukarki może sprowadzać się do wydania komend 

urządzeniom (kopiuj, wklej i drukuj). W przedmiotowej sprawie T. W. najpierw kupił 100 dolarów 

amerykańskich, które następnie zeskanował, po czym wydrukował dwustronnie i odpowiednio wyciął”, Wyrok 

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 19 listopada 2014 r., V K 126/14, LEX nr 1681493. 
22  Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2014 V KK 8/14, LEX nr 141289. 
23  Z. Ćwiąkalski, tamże. 
24  J. Skorupka [w:] R. A. Stefański Kodeks Karny, komentarz, Warszawa 2015, s. 1802. 
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znaku urzędowego (w celu użycia go w obrocie gosp. - przest. kierunkowe przyp. AP), który 

stwierdza upoważnienie lub wynik badań. Zważyć należy, że zarówno czyn z art. 313 jak i 314 

k.k. są występkami, w przeciwieństwie do czynu stypizowanego w art. 310 k.k. Znakiem 

urzędowym jest między innymi zalegalizowana tablica rejestracyjna25. Do znaków urzędowych 

zaliczają się także wszelkiego rodzaju stemple urzędowe, winiety, znaki homologacji, znakami 

urzędowymi mającymi stwierdzić wynik badania są atesty, pieczęcie lekarza weterynarii, znaki 

probiercze itp.  

3. Ekspertyza dokumentów 

Posługując się pojęciem dokumentu w zakresie nauk sądowych, musimy mieć na 

uwadze to, że dokument ma tutaj szersze znaczenie niż w prawie karnym i obejmuje też ad 

exemplum badanie autentyczności banknotów. Dokumentem może być także plik graficzny, 

a nawet muzyczny 26 . Wykorzystanie tej ekspertyzy w polskim procesie karnym ma 

rudymentarne znaczenie dla celów dowodowych przy przestępstwie z art. 310 § 1 k.k. Celem 

ekspertyzy dokumentów jest przede wszystkim badanie ich autentyczności, ustalanie technik 

wykonywania dokumentów sfałszowanych, identyfikacja materiałów i urządzeń służących do 

sporządzenia tych dokumentów, badania identyfikacyjne pisma maszynowego i wydruków 

komputerowych, ujawnianie zapisów nieczytelnych (na przykładzie art. 310 k.k. np. tych które 

zostały usunięte), badanie papieru i innych nośników dokumentów, badanie pieczątek, 

identyfikacja środków kryjących naniesionych na dokument, ustalenie kolejności naniesienia 

poszczególnych elementów dokumentu itp. Jeszcze do niedawna, niektóre przepisy 

proceduralne, tak w przypadku art. 254 § 1 k.p.c.27 dawały sędziemu explicite podstawę do 

samodzielnej oceny autentyczności dokumentu, teraz w przepisie również nie jest narzucony 

obowiązek powołania biegłego dla celów zbadania autentyczności takiego, a dalej „Badanie 

prawdziwości pisma może nastąpić przez porównanie pisma na zakwestionowanym 

dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach niewątpliwie prawdziwych. Sąd 

w razie potrzeby może wezwać osobę, od której pismo pochodzi, w celu napisania 

podyktowanych jej wyrazów”28. W przypadku jednak procesu karnego (obecnie na rozprawie 

                                                      
25  Z. Siwik [w:] M. Filar, Kodeks Karny, komentarz, wyd. V, Warszawa 2016. 
26  E. Fabiańska, M. Kunicki [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza Sądowa, zagadnienia wybrane., 

Warszawa 2017, s. 576. 
27  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 155, z późn. 

zm.). 
28  T. Widła, Wokół problematyki dokumentu, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu 

Felusiowi, Katowice 2005, s. 52. 
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można odczytywać wszelkie dokumenty także te prywatne, ergo dowód z prywatnej opinii, nie 

jest traktowany jako opinia biegłego, a właśnie jako dowód z dokumentu – przyp. AP) trudno 

byłoby wyobrazić sobie sytuację w której Sąd chciałby samodzielnie badać np. weksel, art. 193 

k.p.k. 29  wprost stanowi, że jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub 

biegłych (także opinii Instytutu – przyp. AP). Faktycznie posiadana wiedza, przez biegłego to 

już inna sprawa.  

Podczas wykonywania ekspertyzy dokument jest poddawany skomplikowanej, 

wieloetapowej analizie. Analizując same metody stosowane przy wykonywaniu ekspertyzy 

dokumentu możemy podzielić je na metody optyczne i metody analityczne 30 . 

Najpowszechniejszą metodą stosowaną w analizie dokumentów jest mikroskopia 

stereoskopowa31 . Metoda ta polega na zastosowaniu odpowiednich oświetleń - zazwyczaj 

oświetlenia kątowego, czyli wiązki światła białego padającego pod kątem 45º, ale także 

oświetlenia współosiowego - i powiększeń w celu ustalenia istotnych właściwości dokumentu 

(bądź po prostu samego papieru) co już na wstępie pozwala potwierdzić lub wykluczyć jego 

autentyczność. Kolejną metodą pozwalającą na analizę właściwości dokumentu jest absorpcja 

w podczerwieni32. Barwnik może albo pochłaniać, albo odbijać barwniki takie jak atramenty 

czy pasty długopisowe. Kolejną metodą jest luminescencja w podczerwieni. Polega ona na 

napromieniowaniu obiektu światłem widzialnym, a następnie zarejestrowania przez kamerę 

i przetwarzaniu obrazu, który obserwuje się na monitorze. Metoda ta również jest pomocna 

przy rozróżnianiu materiałów kryjących. Inną metodą - również wykorzystującą światło - jest 

luminescencja w świetle widzialnym33. Jest to często wykorzystywane zjawisko, ze względu 

na możliwość zbadania materiałów wykorzystywanych do produkcji pigmentów, farb, klejów, 

laków czy papieru.  

Drugą grupę metod stanowią metody analityczne. Są to metody nieswoiste, z tego 

względu konieczne jest wcześniejsze zbadanie dokumentów przy pomocy metod 

nieniszczących, ergo metod optycznych. Do najpowszechniejszej metody analitycznej 

zaliczana jest chromatografia cienkowarstwowa. Pomijając cały skomplikowany proces, należy 

zaznaczyć, że do wykonania ekspertyzy przy pomocy TLC34 konieczne jest wycięcie fragmentu 

                                                      
29  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. 

zm.). 
30  E. Fabiańska, M. Kunicki, tamże. 
31  Tamże. 
32  J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, Kraków 2009. 
33  E. Fabiańska, M. Kunicki, tamże. 
34  Czyli chromatografii cienkowarstwowej. 
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linii graficznej dokumentu. Do innych metod analitycznych zalicza się chromatografie gazową, 

elektroforezę kapilarną, spektometrie Ramana czy mikroskopie skaningową. 

Przed przystąpieniem do badań właściwych biegły dokonuje – przy zastosowaniu 

odpowiedniego światła i mikroskopu optycznego - oględzin dokumentu. Wynik tych oględzin 

ma wpływ na dobór dalszej metody. Dzięki takim wstępnym oględzinom możliwe jest poznanie 

właściwości papieru oraz naniesionych na niego śladów. Już na wstępie możliwe jest określenie 

barwy papieru, stopnia wygładzenia papieru, obecność lub brak znaków wodnych, plamy, 

zabrudzenia etc, a co najważniejsze ustalić czy mamy do czynienia z oryginałem czy kopią. 

Poza badaniami związanymi z różnicowaniem materiałów kryjących, które pozwalają na 

określenie technik zapisów, określenie narzędzia czy odczytanie pierwotnej treści napisu, 

możliwe są także badania identyfikujące urządzenia drukujące. Do ustalenia możliwa jest seria 

czy model drukarki. Ponadto możliwe jest badanie usuniętych lub zakreślonych śladów 

graficznych. Usuwanie treści, znaków, pieczątek zawsze pozostawia mechaniczne uszkodzenia 

na dokumencie. Oprócz tego podczas wykonywania ekspertyzy możliwe jest określenie 

kolejności nanoszenia materiałów pisarskich na podłoże, badanie wieku dokumentów, 

ujawnianie bezbarwnych przetłoczeń linii graficznych, badanie papieru a także weryfikacja 

zabezpieczeń specjalnych 35 . Do takich zabezpieczeń zaliczamy te występujące w samym 

podłożu drukowanym, czyli zastrzeżona procedura do wyprodukowania takiego podłoża, znak 

wodny, włókna zabezpieczające 36 , broki 37  czy nitek zabezpieczających 38 . Oprócz tego 

stosowane są podłoża trudne do druku, które mogą ulec łatwej deformacji. Wykorzystywanie 

skomplikowanych technik drukowania – staloryt39, offset, numerator, hot - stamping, tłoczenie 

folią zabezpieczoną refleksyjnie. Możliwe są także zabezpieczenia w samym rysunku – 

gilosze40, system zabezpieczeń antykserycznych, dwustronne pasowanie druku, recto verso41, 

pasek ochronny w postaci metalowej nitki, confetti, zabezpieczenie optyczne motion42. Oprócz 

tego wykorzystywane są także zabezpieczenia w farbie, w tym farby symultancyjne – 

polimeryzujące pod wpływem tlenu, farby świecące w promieniowaniu UV, farby 

                                                      
35  E. Fabiańska, M. Kunicki, tamże. 
36  Włókna takie wprowadza się w strukturę papieru podczas jego produkcji, uwidaczniają się podczas 

wykorzystywania metod optycznych.  
37  Niewielkie elementy wprowadzone na etapie tworzenia wstęgi papieru. 
38  S. Jakucewicz, S. Khadzhynova, Sposoby Zabezpieczania Dokumentów, „Monografie Politechniki Łódzkiej” 

2015. 
39  Rysunek z wzorem tworzony jest przez nadrukowanie linii pod odpowiednim kątem.  
40  Jest to skomplikowany rysunek ornamentowy. 
41  Druk grafiki na obu stronach.  
42  K. Ustjak, D. Bujanowska, K. Wojtera, Autentyczne i Fałszywe Znaki Pieniężne, Poradnik Bankowca, Lublin 

2012. 
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widoczne/niewidoczne w IR, farby fotochromowe, farby termochromowe, farby penetrujące, 

farby zmienne optycznie, farby opalizujące, farby magnesowalne, farby przewodzące 43 . 

Pominę ich kolejne omawianie, byłby to raczej temat na monografię, niż na artykuł. Ciekawe 

są farby magnesowalne, które przez wykorzystywanie ich właściwości ferromagnetycznych 

umożliwiają zapis i odczyt danych na dokumentach. Wraz z rozwojem technologii pojawiają 

się także zabezpieczenia biometryczne dokumentów - polegające na automatycznej 

identyfikacji tożsamości na podstawie pomiaru cech biologicznych człowieka, takich np. jak 

wygląd twarzy, układ linii papilarnych, dynamika chodu czy sposób składania podpisu – taki 

rodzaj zabezpieczenia pozwala na silne powiązanie osoby z dokumentem44. 

4. Konkluzje 

W ostatnich latach, w przeciągu roku, średnia fałszerstw „gospodarczych” wynosiła ok. 

18 tysięcy dokumentów (z czego ogólna liczba fałszerstw dokumentów to ok. 80 tysięcy 

rocznie). Fałszerstwa dokumentów finansowych są coraz powszechniejsze, także łącznie 

z tymi, które mają na celu podrobienie/przerobienie pieniądza, w 2000 r. po raz pierwszy SO 

w Warszawie rozpatrywał case nielegalnego skopiowania paska magnetycznego karty 

kredytowej Visa Clasic. Wraz z rozwijającą się technologią, niestety nie tylko rozwinęły się 

metody wykonywania ekspertyzy dokumentów, rozwinęła się też przestępczość w tym 

zakresie, zakup drukarki laserowej przestał być problemem, przestępcy mogą pozwolić sobie 

na coraz to lepszy sprzęt, mimo że wzrasta też poziom zaawansowania zabezpieczeń ad 

exemplum banknotów. Przestępcy gospodarczy wykorzystują podrobione/przerobione 

dokumenty do podejmowania i prowadzenia obrotu papierami wartościowymi, uchylania się 

od obowiązku wniesienia opłat celnych, wyłudzaniu pieniędzy na szkodę banków, zatajaniu 

rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, legalizowaniu fałszywych znaków 

pochodzenia towarów itp. 

  

                                                      
43  T. Luśnia, Przegląd wybranych farb specjalnych stosowanych do produkcji dokumentów, „Problemy 

Kryminalistyki”, nr. 247, 2005, s. 35-38. 
44  W. Gutfeter, A. Pacut, Bezpieczeństwo stosowania biometrii – człowiek w systemie biometrycznym, 

konferencja Dokumenty a prawo, Warszawa 2014. 
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EKSPERTYZA DOKUMENTÓW – WYZWANIA DOWODOWE W ZWALCZANIU 

PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZESTĘPSTW 

Z ART. 310, 313, 314 KK 

Streszczenie 

    Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zagadnienia związanego z ekspertyzą 

dokumentów w kontekście wybranych przestępstw z kodeksu karnego. Wraz z rozwojem 

technologii, rozwijają się nie tylko metody wykonywania ekspertyzy dokumentów, ale także 

pojawiają się coraz to nowe metody popełnienia przestępstw, których znamieniem jest 

fałszerstwo/ podrabianie dokumentów. 

Słowa kluczowe: pieniądze, fałszerstwo, ekspertyza, kodeks karny, biegły, dokument. 

Summary 

The main purpose of its article is to present - basic for chosen crimes - scientific 

examination of questioned documents, specialist protections of documents – given during batch 

production, Being used worldwide, document expertise is one of the most common evidence to 

give proof of fakery. With development of advanced methods of crime’s detection, there are 

also sophisticated methods of commitment frauds, so its unstoppable fight between law 

enforcment authorities and wrongdoers. 

Keywords: money, fakery, expertise, penalty code, document, expert. 
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MIKOŁAJ DOMAGAŁA  

Uniwersytet Opolski 

NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA 

ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH 

W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO – ZAGADNIENIA WYBRANE 

Treść: 1. Geneza elektronicznych instrumentów płatniczych – 2. Przestępczość 

a wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych. – 3. Zabezpieczenia 

technologiczne a przeciwdziałanie przestępstwom. – 4. Przepisy karne w ustawie 

o elektronicznych instrumentach płatniczych. – 5. Przepisy karne w ustawie o usługach 

płatniczych. – 6. Podsumowanie. 

1. Geneza elektronicznych instrumentów płatniczych 

Początek oraz rozwój elektronicznych instrumentów płatniczych jest nierozerwalnie 

związany z powstaniem handlu elektronicznego. Jest on oparty na przeprowadzaniu czynności 

handlowych przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, których zadaniem jest 

przechowywanie oraz przetwarzanie informacji, a także przesyłanie ich przy użyciu 

elektronicznych środków komunikacji. Procedura taka została urzeczywistniona dzięki 

wszechstronnemu wykorzystaniu komputerów, smartfonów oraz tabletów posiadających 

dostęp do sieci internetowej, a także unowocześnionym technikom kryptograficznym, które 

pozwalają bezpiecznie przesyłać dane1 . Niebagatelne znaczenie posiadają także postępowe 

unormowania prawne, uwzględniające odmienną charakterystykę handlu elektronicznego 

i płatności bezgotówkowych, ułatwiające tym samym obrót prawny oraz gospodarczy 

świadczony przy wykorzystaniu drogi elektronicznej. 

Pochodzenie elektronicznych instrumentów płatniczych wiąże się z działalnością 

banków, jak i instytucji kredytowych. Prawo bankowe2 na długo przed uchwaleniem ustawy 

o podpisie elektronicznym 3  normowało sposobność składania oświadczeń woli w związku 

z dokonaniem czynności bankowych przy wykorzystaniu elektronicznych nośników 

                                                      
1 Por. D. Cyman, Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego, 

Warszawa 2013, s. 57. 
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.). 
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informacji 4 . Samo pojęcie elektronicznych instrumentów płatniczych do polskiego 

ustawodawstwa wprowadzono uchyloną już ustawą o elektronicznych instrumentach 

płatniczych5. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 za elektroniczny instrument płatniczy uważa się 

„każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, 

umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników 

danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, 

w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego”. 

Pierwszym narzędziem zaliczanym do elektronicznych instrumentów płatniczych była 

karta płatnicza6, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w 1894 r.7 Natomiast w 1947 r. 

pierwsze karty trójstronne były wydawane przez Flatbusch National Bank oraz Franklin 

National Bank. Od tego czasu zaczął zmieniać się charakter kart płatniczych – z instrumentu 

przyznawania kredytu konsumpcyjnego na instrument rozliczeniowy. Tendencja ta wpłynęła na 

nagły wzrost zainteresowania tym sposobem płatności. Franklin National Bank w 1951 r. zaczął 

wydawać karty klientom innych banków i do 1957 r. 26 banków rozdysponowało 754 tys. kart, 

które były akceptowane w 11 tys. punktach handlowych 8 . Pierwszą kartę debetową 

o charakterze globalnym, wydaną przez MasterCard we współpracy z Europay International, 

wprowadzono w 1991 r. Tymczasem w 1995 r. Visa, Europay International oraz MasterCard 

stworzyły wspólnie standard kart EMV z zainstalowanym mikroprocesorem9. 

Drugi rodzaj narzędzia zaliczanego do elektronicznych instrumentów płatniczych 

stanowią instrumenty pieniądza elektronicznego10, które pojawiły się po raz pierwszy w Japonii 

w drugiej połowie lat 80. XX w., wraz z podniesieniem poziomu akceptacji kart 

przedpłaconych. W Europie tego typu rozwiązania wprowadzono kilka lat później, gdy 

pojawiła się możliwość przechowywania pieniądza elektronicznego na kartach wydawanych 

przez systemy Daumont, Proton, Mondex oraz Primeur Card. Instrumenty pieniądza 

elektronicznego znalazły się w kręgu zainteresowań zarówno konsumentów, jak i banków 

                                                      
4 Art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 
5 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232). 
6 Art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych definiuje kartę 

płatniczą jako kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki 

lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do 

udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. 
7 Por. A. Bury, Karty płatnicze, Warszawa 2000, s. 9. 
8 A. Myczkowska, T. Dąbrowski, Karty płatnicze – przewodnik po świecie plastikowego pieniądza, Warszawa 

1997, s. 10. 
9 R. W. Kaszubski, Ł. Obzejta, Rozdział 1. Historia karty płatniczej, [w:] Karty płatnicze w Polsce [online], 

https://sip.lex.pl/#/monografia/369248819/6 [dostęp z 03.05.2017 r.]. 
10 Art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych definiuje 

instrument pieniądza elektronicznego jako urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz 

elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do określonej wartości. 
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z uwagi na stosunkowo niższe koszty, niż przy płatności w formie gotówkowej lub przy 

wykorzystaniu karty płatniczej. Samym instrumentem pieniądza elektronicznego może być 

zarówno karta wyposażona w mikroprocesor, jak i pamięć dysku twardego administrowana 

przez właściwe oprogramowanie11. 

Prowadzone aktualnie prace nad instrumentami pieniądza elektronicznego sprowadzają 

się do dwóch głównych nurtów: programowego oraz sprzętowego12. Pierwszy z nich dotyczy 

zapisania określonej wartości na dysku komputera użytkownika pod postacią bilansu lub 

oddzielnych zapisów elektronicznych wyrażających jednostki wartości13 . Drugi model jest 

oparty przede wszystkim na kartach zaopatrzonych w układy scalone. Po umieszczeniu tego 

typu karty w bankomacie bądź specjalnym urządzeniu peryferyjnym, można przeprowadzić 

płatność w dowolnym miejscu na świecie14. Pieniądz elektroniczny może być przechowywany 

w pamięci mikroprocesora zlokalizowanego na karcie, ale również w smartfonie, tablecie, 

komputerze przenośnym bądź jakimkolwiek innym urządzeniu zaopatrzonym w pamięć 

pozwalającą magazynować pieniądz elektroniczny. Ponadto zdalny dostęp do rachunku, jaki 

występuje w przypadku urządzeń mobilnych, stwarza możność doładowania tego typu 

urządzeń pieniądzem elektronicznym w każdym dowolnie obranym momencie, do wysokości 

niezbędnych w danej chwili środków. 

Ewolucja instrumentów płatniczych trwa nadal. Niezmiennie pojawiają się ich nowe 

formy, a także nowe rodzaje i sposoby wykorzystania w różnych państwach. Kluczową rolę 

odgrywają uregulowania prawne tamujące dostęp do uczestnictwa w systemach płatności, 

koszty połączeń telekomunikacyjnych, a także liczba podmiotów korzystających z tego rodzaju 

form płatności. Oczywistym jest, iż rozwój płatności elektronicznych będzie kontynuowany, 

w efekcie czego stopniowo coraz mniej popularne stanie się wykorzystanie pieniądza 

gotówkowego15. Tego typu tendencje można dostrzec nie tylko w państwach Unii Europejskiej 

oraz Stanach Zjednoczonych, ale również w skali całego świata. 

  

                                                      
11 Por. W. Chmielarz, Systemy elektronicznej bankowości, Warszawa 2005, s. 137 i n.  
12  R. Janowicz, R. Klepacz, Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, 

Warszawa 2002, s. 15. 
13 J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz-Poznań 2004, s. 69. 
14 D. Cyman, dz. cyt., s. 63. 
15 K. Maciejewski, M. Polasik, Kierunki rozwoju płatności kartowych w Europie, [w:] B. Kołosowska, 

P. Prewysz-Kwinto, Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, Toruń 2008, s. 361-372. 
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2. Przestępczość a wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych 

Uniwersalność elektronicznych instrumentów płatniczych oraz szeroki zakres 

sposobów dostępu do środków pieniężnych wpływają na niespotykaną rozpiętość przestępstw 

– od pospolitego blokowania kasetki do wydawania pieniędzy w bankomacie, a kończąc na 

zaawansowanych technologicznie przestępstwach internetowych. Ponadto przestępstwa często 

dokonywane są na terytorium wielu państw w sposób zdalny, przy wykorzystaniu sieci 

internetowej, bądź bezpośrednio, np. poprzez posługiwanie się podrobionymi lub skradzionymi 

kartami płatniczymi. Zagrożenie stanowi także szybkość wymiany oraz powszechność 

informacji odnoszących się do sposobów popełniania przestępstw, ale również 

wykorzystywanie luk o charakterze technologicznym, organizacyjnym czy prawnym. 

Przy popełnianiu przestępstw używane są najczęściej karty płatnicze. Do zakresu 

naruszeń zalicza się przede wszystkim posłużenie się skradzionymi bądź zagubionymi kartami, 

dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze lub indywidualne osoby 16 . Celem 

dokonania zapłaty wystarczy umiejętne podrobienie podpisu, którego wzór znajduje się na 

rewersie karty oraz znalezienie akceptanta niewymagającego podania kodu identyfikacyjnego. 

Co więcej, pracownicy sklepów, punktów handlowych lub usługowych często nie sprawdzają 

identyczności podpisu na karcie i rachunku. Zakładane są specjalne grupy przestępcze, które 

zajmują się przeprowadzaniem transakcji kartami pozyskanymi z zagranicy. Realizują one całą 

procedurę w przypadkowych placówkach lub w specjalnie w tym celu tworzonych punktach 

akceptacyjnych. Pozwala to przestępcom w szybki i łatwy sposób pozyskać pieniądze, 

jednocześnie utrudniając procedurę dowodową, wskazującą na przestępcze pochodzenie 

środków. 

Część banków przesyła karty przy wykorzystaniu przesyłki pocztowej, co sprawia, że 

nie w każdym przypadku trafiają one do osoby uprawnionej. Takie karty pozostają nieaktywne, 

bowiem do ich używania potrzebne jest połączenie z rachunkiem poprzez aktywację 

internetową, telefoniczną bądź użycie właściwego kodu PIN w bankomacie. Zdarza się, że 

istnieje też możliwość korzystania z karty do wysokości tzw. floor limitu, czyli do pewnej 

wysokości kwoty, dla której niezbędna jest autoryzacja transakcji przez centrum autoryzacyjno-

rozliczeniowe. Karty we wskazanych przypadkach przez długi okres nie są zgłaszane lub 

zastrzegane jako utracone, a z uwagi na brak podpisu, przestępca sam może złożyć na nich 

własnoręczny autograf. 

                                                      
16 K. J. Jakubski, Aktualne tendencje w rozwoju przestępczości na szkodę bankowych systemów kart płatniczych, 

[w:] Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Materiały III 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. J. Kosiński, Szczytno 2003, s. 71 i n. 
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Innym przejawem działania przestępczego jest wyłudzenie karty na podstawie wniosku 

z fałszywymi danymi. W tym przypadku klient banku przedstawia dokumenty stwierdzające 

nieprawdziwe dane. Po otrzymaniu karty posiadacz dokonuje wypłaty całości dostępnego 

kredytu, nie zamierzając jego spłacać, a po zastrzeżeniu karty przeprowadza transakcje poniżej 

limitów autoryzacyjnych. Odszukanie osoby dopuszczającej się takiego przestępstwa jest 

bardzo trudne, ponieważ dane, którymi dysponują organy ścigania mogą okazać się całkowicie 

sfałszowane lub nieaktualne, a osoba nie przebywa w miejscu stałego zameldowania. 

Kolejny rodzaj przestępstw stanowią oszustwa dokonywane przez legalnego posiadacza 

karty, polegające na zgłoszeniu karty jako utraconej oraz zastrzeżenia jej przez bank, 

a następnie przeprowadzanie przy jej wykorzystaniu kolejnych transakcji. Posiadacz zgłaszając 

kartę przerzuca odpowiedzialność za transakcje na wydawcę. Następnie posiadacz w dalszym 

ciągu posługuje się kartą, pomimo iż nie jest już do tego uprawniony. Przestępstwa tego rodzaju 

są trudne do udowodnienia, jednak ograniczają je regulaminy banków oraz autoryzacja 

przeprowadzana natychmiast online. Dzięki takim zabezpieczeniom nie można dokonać 

zapłaty kartą, która została zgłoszona jako utracona. Nadal jest jednak możliwe dokonywanie 

płatności w punktach używających imprintera17. Posiadacz dokonuje płatności do wysokości 

floor limitu, następnie podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem, w sposób sugerujący 

podpisanie przez inną osobę18. 

Należy być świadomym, iż istnieją punkty, które specjalizują się w przyjmowaniu 

płatności skradzionymi bądź podrobionymi kartami płatniczymi. W takiej sytuacji karta użyta 

do dokonania transakcji nie musi nawet przypominać oryginalnej karty, bowiem nie istnieje 

potrzeba wprowadzenia pracownika w błąd. Wystarczy, że ma pasek magnetyczny wyposażony 

w niezbędne dane albo jest kawałkiem plastiku z wytłoczonymi danymi. Aktualnie tego rodzaju 

przestępstwa stają się rzadkością, z uwagi na zwiększoną powszechność kart 

mikroprocesorowych. 

Często przeprowadzanym przestępstwem jest nieupoważnione posłużenie się danymi 

z karty przy dokonywaniu zamówień telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych19. 

Tego typu przestępstwo nie wymaga fizycznego posiadania karty, natomiast wystarczy 

znajomość jej numeru, terminu ważności oraz numeru CVV220. W przypadku gdy posiadacz 

                                                      
17 Imprinter to urządzenie służące do ręcznej akceptacji tłoczonych kart bankowych. Obecnie prawie całkiem 

zastąpione przez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. 
18 D. Cyman, dz. cyt., s. 238-240. 
19 Por. M. Białkowska, Oszustwo komputerowe, „Gazeta Sądowa” 2002, nr 5, s. 62. 
20 Kod CVV2 (ang. Card Verification Value 2) – skrót nazwy 3-cyfrowego kodu służącego do weryfikacji, czy 

osoba posługująca się kartą płatniczą jest jej prawowitym posiadaczem. 
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korzysta z karty w sklepach bądź punktach usługowych, jej dane często są widoczne na 

wydruku terminala POS. Zatem zatrudnienie w sklepie na stanowisku sprzedawcy lub kasjera 

umożliwia zebranie zbioru danych o tzw. kartach tłoczonych. Dostępny jest także program 

komputerowy, który generuje numery różnych organizacji zajmujących się wydawaniem kart 

płatniczych. Natomiast ustalenia daty ważności karty można dokonać wpisując aż do skutku 

kolejne daty. 

Fałszowanie kart polega na kopiowaniu zawartości paska magnetycznego oryginalnej 

karty i przeniesieniu go na pasek innej. Celem sfałszowania karty wystarczy właściwych 

rozmiarów kawałek plastiku z zainstalowanym paskiem magnetycznym. Tak podrobioną kartę 

można używać w bankomatach oraz specjalnych punktach handlowych tworzonych przez 

przestępców, tzw. pralniach kart21. Jednak w zależności od jakości podrobienia karty, można 

się nią posługiwać także w miejscach niezwiązanych z działalnością przestępczą. 

Narzędziem wykorzystywanym do popełniania przestępstw są także bankomaty. Zdarza 

się, że przestępcy ustawiają fałszywe urządzenia imitujące bankomaty w miejscach, które są 

odwiedzane przez posiadaczy kart. Podejmując próbę wypłaty gotówki urządzenie wyświetla 

komunikat wskazujący, że transakcja nie może być zrealizowana, jednocześnie odczytując dane 

zapisane na pasku karty oraz numer PIN. Zapisane w ten sposób dane umożliwiają przestępcom 

stworzenie odwzorowania karty wraz z przypisanym jej PIN-em. Powszechne jest także 

umieszczanie na właściwych bankomatach kamer rejestrujących wpisywany numer PIN bądź 

sztucznych klawiatur zapamiętujących wprowadzane numery. Zdarza się także, że blokowana 

jest kasetka wydająca pieniądze w taki sposób, by osoba przeprowadzająca transakcję nie 

mogła ich podjąć. Po upływie odpowiedniego okresu czasu przestępca odblokowuje kasetkę, 

pobierając przy tym z niej pieniądze, których wartością zostaje obciążone konto posiadaczy 

karty. 

Bardziej skomplikowany sposób pozyskania środków w drodze przestępstwa stanowi 

klonowanie jednostek pieniądza elektronicznego22. Procedura ta polega na powielaniu przez 

posiadacza pieniądza elektronicznego przy wykorzystaniu specjalnie napisanego w tym celu 

programu, pozyskującego identyczne jednostki tego pieniądza. Zachowanie jest podobne do 

fałszowania banknotów, gdy kopie mają takie same numery seryjne jak oryginał. Różnicą jest 

jednak, iż w przypadku płatności gotówką nie sprawdza się ważności numerów banknotu, 

podczas gdy w przypadku pieniądza elektronicznego dokonuje się sprawdzenia jego numeru 

                                                      
21 A. Adamski, Karalność nadużyć związanych z kartami płatniczymi w Polsce na tle standardów europejskich, 

[w:] Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Materiały III 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. J. Kosiński, Szczytno 2003, s. 63-68. 
22 Por. J. W. Wójcik, Przestępstwa komputerowe, Warszawa 1999, s. 121-126. 
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u wydawcy. 

Opisując zagrożenia związane z bankowością elektroniczną zastosować można różne 

kryteria. Można wśród nich wymienić zagrożenia bierne, przez pozyskanie informacji bez 

ingerencji w system informatyczny, a także czynne, związane zazwyczaj z działaniami 

pracowników banków bądź osób trzecich. Inne to zagrożenia wewnętrzne generowane za 

pośrednictwem użytkowników uprawnionych do korzystania z bankowości elektronicznej, 

które prowadzą do naruszeń bezpieczeństwa stosowania elektronicznych instrumentów 

płatniczych. Natomiast zagrożenia zewnętrzne stanowią wynik działania osób trzecich, bardzo 

często poprzez włamanie do bankowych systemów informatycznych23. 

Zagrożenia bierne polegają na uzyskiwaniu danych z komputerów wbrew woli ich 

użytkowników albo bez ich wiedzy24. Najprostszą metodą jest kradzież nośnika danych, np. 

dysku twardego czy dyskietki. Inny sposób może stanowić przejmowanie bądź podsłuch 

transmisji danych pomiędzy komputerami, tzw. podsłuch komputerowy 25 . Podsłuch 

komputerowy zazwyczaj prowadzi do spoofingu, czyli podszywania się pod komputer klienta26. 

Znane są także programy zapamiętujące układ oraz kolejność wpisywanych znaków – tzw. 

podsłuch klawiaturowy. W ten sposób sprawca posiada możliwość odczytu hasła lub innych 

danych, które zostały wpisane przez użytkownika komputera w trakcie korzystania z usług 

bankowości elektronicznej. 

Cracking oraz hacking opierają się na włamaniu do systemów komputerowych albo 

zmianie informacji mieszczących się na serwerach. Osoba włamująca się do systemu, może 

pozyskać dostęp do znajdujących się na nich danych, następnie wykorzystując je do własnych 

celów. W innej sytuacji przestępca jedynie niszczy wykradzione dane, powodując szkodę, 

jednak nie uzyskując żadnej wymiernej korzyści finansowej. Osoba włamująca może także 

pozyskać dostęp do czasu pracy komputera, korzystając z mocy obliczeniowej komputera do 

sfinalizowania własnych, złożonych obliczeń27. 

Swoistym rodzajem przestępstwa jest także manipulacja danymi 28 . Cały proceder 

w przypadku manipulacji danymi opiera się na wprowadzeniu do bazy danych systemów 

bankowych nierzetelnych lub błędnych informacji, celem uzyskania korzyści bądź wyrządzenia 

                                                      
23 Por. D. Wawrzyniak, Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości, Warszawa 2012, 

s. 40 i n. 
24 M. Białkowska, Szpiegostwo komputerowe, „Gazeta Sądowa” 2002, nr 11, s. 54 i n. 
25 B. Fischer, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kraków 2000, s. 60. 
26 D. Dżega, (Nie)Bezpieczny e-bank, „Magazyn Internet” 2003, nr 10.  
27 B. Fischer, dz. cyt., s. 78 i n. 
28 R. W. Kaszubski J., Grodzicki, Odpowiedzialność banków za przestępstwa związane z kartami płatniczymi, 

„Glosa” 2000, nr 11(71), s. 3. 
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szkody na rzecz innego podmiotu. Ze względu na powszechną automatyzację oraz liniowość 

bankowości elektronicznej możliwe jest przewidzenie odpowiedzi systemu na wprowadzone 

dane. Dokonując ich odpowiedniego zniekształcenia można pozyskać odpowiedź zgodną 

z oczekiwaniami przestępcy29. Z kolei manipulacja programem powoduje, że oprócz funkcji, 

do których program został napisany, przeprowadza także inne, ukryte operacje. Często zdarza 

się, że przekazuje na specjalnie założone konto stosunkowo drobne kwoty pieniędzy albo 

zaokrągla kwoty do dziesiętnych części na niekorzyść klientów, a odjęte środki przekazuje na 

inny rachunek30. Z uwagi na niską wartość takich operacji, klienci nie dostrzegają braków na 

rachunku, jednak łączna suma operacji pozwala pozyskać przestępcy wysokie korzyści. 

Natomiast manipulacja wynikiem jest dokonywana przy wykorzystaniu urządzeń 

zewnętrznych systemów bankowych, takich jak terminale elektroniczne, bankomaty, 

komputery bądź innego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne. 

Innego rodzaju zjawisko stanowi przestępstwo tzw. phishingu31. Często polega ono na 

wysyłaniu wiadomości w formie elektronicznej od osób podających się za pracowników banku, 

z prośbą o dokonanie procedury logowania na jego stronie internetowej. Link, który przenosi 

na stronę internetową, na której należy przeprowadzić logowanie, łudząco przypomina stronę 

internetową banku32. W taki sposób przestępca pozyskuje dane odnośnie kart kredytowych, 

a w niektórych przypadkach także hasła, mogące służyć do wykonywania przelewów na 

specjalnie prowadzone rachunki, założone jedynie w tym celu33. 

3. Zabezpieczenia technologiczne a przeciwdziałanie przestępstwom 

Obligatoryjność przeprowadzania zdalnej identyfikacji właściwego dysponenta 

elektronicznych instrumentów płatniczych, a także zakres możliwych do wykonywania 

operacji wpływają na konieczność stosowania wielu rodzajów zabezpieczeń. Mają one wpływ 

na bezpieczeństwo kontaktu, zaufanie klienta do wydawcy oraz wzajemne stosunki między 

                                                      
29 P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 60.  
30 J. Forystek, Przestępstwa związane z użyciem kart płatniczych i propozycja ich kwalifikacji prawnej na 

podstawie nowego kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Materiały konferencyjne II Ogólnopolskiej 

Konferencji Bezpieczny Bank, Szczecin 1999, s. 21-22. 
31 K. Krupiński, Bezpieczne transakcje w Internecie, [w:] Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych 

instrumentów płatniczych. Materiały konferencyjne, Szczytno 2006, s. 144. 
32 Jednym z pierwszych przypadków było stworzenie tego typu strony pod koniec lat 90. opatrzonej znakiem 

firmowym jednego z polskich banków i rozesłanie informacji, iż za jej pośrednictwem istnieje możliwość (po 

podaniu określonych danych) sprawdzenie pozostałego do wykorzystania kredytu. Po podaniu żądanych 

danych pojawiał się napis informujący o przeciążeniu serwera i chwilowej niemożności dostępu do danych. 

Informacje o karcie wprowadzone na stronie były w tym czasie przesyłane do autora strony. 
33 R. W. Kaszubski, Ł. Obzejta, Rozdział 6. Przestępstwa na kartach płatniczych, [w:] Karty płatnicze w Polsce 

[online], https://sip.lex.pl/#/monografia/369248819/178 [dostęp z 04.05.2017 r.]. 
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stronami posiadającymi wkład w wykorzystywanie elektronicznych instrumentów płatniczych, 

metodą zgodną z ich właściwym przeznaczeniem. Wydawcy zależy, by uzyskać potwierdzenie, 

iż operacja została zlecona przez rzeczywistego posiadacza34, który nie może się tego faktu 

wyprzeć. W związku z tym dużą uwagę skupia się na bezpieczeństwu transakcji 

przeprowadzanych na odległość. Rodzaj, ale także charakter stosowanych zabezpieczeń 

wpływa zarówno na faktyczne bezpieczeństwo, jak i wywiera konsekwencje w zakresie 

ochrony prawnej. 

Systemy informatyczne znajdujące zastosowanie w bankowości elektronicznej 

wykorzystują zazwyczaj zabezpieczenia kryptograficzne, podnoszące bezpieczeństwo 

przesyłania informacji. Część zabezpieczeń wykorzystuje innowacyjne rozwiązania 

technologiczne, w efekcie czego ich przełamanie jest niezmiernie trudne, a ewentualne koszty 

przewyższają korzyści możliwe do uzyskania35. Nowoczesne systemy zabezpieczeń wpływają 

na widoczne zmniejszenie zagrożenia dokonania transakcji przestępczych. Transmisja danych 

jest szyfrowana przy wykorzystaniu rozwiniętych technik kryptograficznych. W przypadku 

stron internetowych napisanych w języku HTML zazwyczaj wykorzystywany jest protokół 

SSL36 . Natomiast używanie smartfonów do przeprowadzania transakcji może powodować 

szereg zagrożeń dla ich posiadaczy, z których najczęstszym jest kradzież urządzenia, 

a następnie dokonywanie przy jego użyciu płatności za usługi czy towary. 

Coraz powszechniejsze staje się zabezpieczenie 3-D Secure, w którym klient po 

dokonaniu zakupów zostaje przekierowany na stronę banku, na której następnie wpisuje dane 

karty, konieczne celem sfinalizowania transakcji. Bank podaje na karcie hasło specjalne, 

charakterystyczne dla każdej wydanej karty. Postanowienia opracowane przez Visa oraz 

MasterCard stanowią, że jeśli sklep będzie wyposażony w technologię ułatwiającą korzystanie 

z zabezpieczenia 3-D Secure, natomiast bank nie będzie nią dysponował, odpowiedzialność za 

transakcje wykonane przez osobę nieuprawnioną będzie spoczywać na banku37. 

Możliwość korzystania z usług bankowości elektronicznej często jest chroniona 

programem pozwalającym na generowania hasła, tokenem czy też jednorazowymi hasłami 

przesyłanymi na smartfon lub innego rodzaju urządzenie posiadacza. Takie rozwiązania 

sprawiają, że osoba nieznajdująca się w posiadaniu tych instrumentów albo nieumiejąca z nich 

                                                      
34 Por. J. Masiota, Odpowiedzialność cywilnoprawna wydawcy oraz akceptanta z tytułu rozliczeń dokonywanych 

za pomocą kart płatniczych, „Prawo Bankowe” 2004, nr 9. 
35 B. Fischer, dz. cyt., s. 158 i n. 
36 Protokół koduje transmisję danych pomiędzy wysyłającym a odbiorcą i stanowi powszechnie przyjęty standard 

szyfrowania. 
37 Jest to tzw. zasada liability shift. 
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korzystać nie pozyska dostępu do konta, nawet jeśli będzie dysponowała pozostałymi danymi. 

Co więcej generowane hasło każdorazowo jest inne, co sprawia, że nawet w przypadku 

zainstalowania programu rejestrującego wszelakie informacje wpisywane do komputera, 

pozyskane hasło zostanie zdezaktualizowane po jego użyciu bądź upływie pewnego, krótkiego 

okresu czasu38. Niezmiernie istotna jest też ochrona serwerów, na których przechowywane są 

informacje w bazach danych, bowiem zdarza się, iż stanowią one cel ataków zmierzających ku 

pozyskaniu lub zniszczeniu zapisanych w nich informacji. Procedurze ochronnej najczęściej 

służą programy zwane firewallami39 , które są używane na trzech poziomach: na poziomie 

aplikacji, na poziomie sieci konstruowanej w oparciu o routery oraz na poziomie transmisji40. 

Zabezpieczenie stanowi także stosowanie mikroprocesorów, w zamian za używane do 

niedawna paski magnetyczne. Wraz z wprowadzeniem tego typu kart do powszechnego użycia, 

można było zaobserwować niemalże momentalny spadek transakcji przeprowadzanych przez 

osoby nieuprawnione. Pokonanie zabezpieczeń układu scalonego oraz odczytanie jego pamięci 

co prawda jest możliwe, jednak generuje wyższe koszty, niż płynące z tego korzyści. Operacja 

wymaga stosowania kosztownego sprzętu, a także długiego okresu niezbędnego dla dokonania 

obliczeń komputerowych przełamujących zabezpieczenia. 

Sposobem zwiększenia bezpieczeństwa jest także zastosowanie technik 

biometrycznych 41 . Stanowią one jeden z najnowocześniejszych rodzajów zabezpieczenia 

i oparte są o niepowtarzalne, indywidualne cechy poszczególnych osób. Można wśród nich 

wyodrębnić rozwiązania bazujące na rozpoznawaniu tęczówki oka, linii papilarnych czy 

geometrii dłoni. 

Zabezpieczenia znajdujące się na samym instrumencie płatniczym mogą zostać 

podzielone na tradycyjne, jak i elektroniczne 42 . Damian Cyman do tradycyjnych zalicza 

elementy takie jak: numer karty, jej data ważności, dane posiadacza, reliefowy hologram 

tęczowy, znak organizacji płatniczej, oznaczenie wydawcy, pasek wraz z podpisem posiadacza, 

własnoręczny lub zeskanowany wzór podpisu, zdjęcie, mikrodruk, grafika, układy giloszowe43, 

                                                      
38 W. Stabla, A. Wawszczyk, Electronic Payment Systems, e-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 

2003, s. 62 i n. 
39 Zapora sieciowa (ang. firewall) to jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. 

Podstawowym zadaniem zapory jest filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samy 

odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne. 
40 B. Fischer, dz. cyt., s. 151 i n. 
41 Najnowocześniejszą techniką jest obecnie biometria głosowa (ang. voice biometrics) używana do identyfikacji 

osób z użyciem analizy głosu. Technologia zyskuje coraz większą popularność ze względu na dynamiczny 

rozwój technologii mobilnego dostępu. 
42 D. Cyman, dz. cyt., s. 258 i n. 
43 Por. W. Frabiński, Grafika na kartach płatniczych i jej związek z cechami użytkowymi karty, [w:] Przestępczość 

z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej, red. J. Kosiński, Szczytno 2003, s. 29 i n. 
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nadruki widoczne w promieniach ultrafioletowych44 , wypukłe znaki o charakterystycznym 

kształcie. Nie wszystkie zabezpieczenia są stosowane jednocześnie, a wszystko jest 

uzależnione od wydawcy instrumentu czy też charakteru samej karty. Zasadniczym 

zabezpieczeniem elektronicznym jest kod identyfikacyjny, który zna tylko posiadacz. Technika 

weryfikacji jest różna i zależy od rodzaju karty. Z instrumentu wyposażonego w pasek 

magnetyczny odczytywane są dane odnoszące się do wydawcy, numeru karty oraz rachunku. 

Następnie są one przesyłane do wydawcy, a z danych jest tworzony 15-cyfrowy ciąg, 

poddawany szyfrowaniu w oparciu o algorytm, do którego klucz jest znany jedynie wydawcy. 

Z danych utworzonych w ten sposób ustalana jest liczba stanowiąca numer PIN. W przypadku, 

gdy liczba jest tożsama jak podana przez posiadacza, dochodzi do uwierzytelnienia transakcji. 

W przypadku kart zaopatrzonych w mikroprocesor proces uwierzytelniania przebiega 

odmiennie, gdyż sama karta potrafi niejako skontrolować poprawność kodu identyfikacyjnego. 

Należy również pamiętać o zabezpieczeniu w postaci szkolenia osób, zajmujących się 

czynnościami powiązanymi z użytkowaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. 

Często zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania procedury przewidzianej w umowach 

czy regulaminach uzgadnianych przez akceptantów z wydawcami, co pozwala wyeliminować 

część przepuszczalnych zagrożeń. Tak samo ważne jest informowanie klientów o właściwym 

sposobie korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych45. Stosowanie się do tych 

zasad pozwala w dużym stopniu zredukować sposobność przeprowadzania przestępstw. 

Jednocześnie informacja taka winna zostać przedstawiona w sposób zrozumiały i przejrzysty, 

wskazując wzorce zachowań, a także skutki, jakie może wywołać złamanie zasad. 

Zabezpieczenia technologiczne elektronicznych instrumentów płatniczych okazują się 

nieodzowne dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania w posługiwaniu się tego typu 

środkami. Wśród środków ochrony można doszukać się zaawansowanych technologicznie 

metod szyfrowania danych, jak i zabezpieczeń o charakterze podstawowym. Każde, nawet 

najprostsze z nich, minimalizują zakres realizowania przestępstw. Konieczne jest jednak 

przekazywanie posiadaczom instrumentów, informacji o użytych zabezpieczeniach oraz 

zasadach bezpiecznego korzystania z instrumentów. Powinność dbania o bezpieczeństwo 

procedur spoczywa także na akceptantach zobowiązanych do każdorazowego weryfikowania 

składanego zlecenia płatniczego. Należy pamiętać, iż wiedza o stosowanych zabezpieczeniach 

wpływa na minimalizowanie możliwości przestępczego użycia elektronicznych instrumentów 

                                                      
44 R. Łuczak, Zagrożenia związane z obrotem przy użyciu kart płatniczych, cz. I, „Problemy Kryminalistyki” 

1996, nr 1-3. 
45 Por. R. Janowicz, Ocena dotychczasowego rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, „Materiały i Studia” 2004, 

z. 177, s. 25. 
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płatniczych. 

4. Przepisy karne w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych 

Uchylona i nieobowiązująca już ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych46 

stanowiła, iż kto wydaje kartę płatniczą wbrew warunkom w niej określonym, podlega 

grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie 

(art. 71 ust. 1). Karze tej podlegał także ten, kto wydawał kartę płatniczą wbrew warunkom 

określonym w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, działając w imieniu lub 

w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej (art. 71 ust. 3)47. 

Nadto kto wbrew obowiązkom określonym w tej ustawie nie udzielił NBP wymaganych 

informacji albo udzielił ich w sposób niezgodny z przepisami prawa, podlegał grzywnie do 

1.000.000 zł (art. 72 ust. 1). Natomiast kto prowadził system autoryzacji i rozliczeń bez 

wymaganej zgody na prowadzenie tego systemu lub zgody na wprowadzenie zmian w zasadach 

tego systemu podlegał grzywnie do 5.000.000 zł (art. 72a). 

Przedstawione powyżej przestępstwa to występki48. Zgodnie bowiem z art. 7 § 1 k.k.49 

przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Przy czym zbrodnią jest czyn zabroniony 

zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (art. 7 

§ 2 k.k.). Tymczasem występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek 

dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc 

(art. 7 § 3 k.k.). Analizując powyższe, żadne z tych przestępstw nie było zagrożone karą 

pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata 50 . Jednakże sankcja za naruszenie zakazów 

przewidzianych w opisie tych przestępstw była dotkliwa. Takie uregulowanie było jednak 

spowodowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, które mogłoby zostać zachwiane 

w sytuacji braku niewystarczającej sankcji dla nielegalnego wydawania kart płatniczych oraz 

świadczenia usług autoryzacyjno-rozliczeniowych. 

                                                      
46 Ustawa została uchylona z dniem 7 października 2013 r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. 

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1036). 
47 M. Pacak, Art. 71., [w:] Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz [online], 

https://sip.lex.pl/#/komentarz/587478737/276177 [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
48 A. Adamek, A. Frań-Adamek, Art. 72., [w:] Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz [online], 

https://sip.lex.pl/#/komentarz/587279825/77265 [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
49  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2204, z późn. zm.). 
50 R. W. Kaszubski, Ł. Obzejta, Rozdział 5. Karta płatnicza w prawie polskim, [w:] Karty płatnicze w Polsce 

[online], https://sip.lex.pl/#/monografia/369248819/174 [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
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5. Przepisy karne w ustawie o usługach płatniczych 

Umieszczenie w ustawie o usługach płatniczych51  obszernego katalogu dostawców 

usług płatniczych miało wpływ na potrzebę nałożenia sankcji na podmioty świadczące usługi 

płatnicze, nie będąc wpisanymi na listę. Bowiem prowadzenie tego typu działalności przez 

podmiot niewypełniający należytych warunków, powoduje ryzyko dla bezpieczeństwa rynku 

usług płatniczych52 . Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku działalności dotyczącej 

wydawania kart płatniczych oraz świadczenia usług autoryzacyjno-rozliczeniowych. 

W związku z tym ustawa o usługach płatniczych stanowi, iż kto prowadzi działalność 

w zakresie świadczenia usług płatniczych, nie będąc dostawcą, podlega grzywnie do 5.000.000 

zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie (art. 150 ust. 1)53. 

Wynika stąd, iż powyższym karom będzie podlegał także podmiot, który będzie wydawał karty 

lub świadczył usługi autoryzacyjno-rozliczeniowe, pomimo iż w świetle ustawy o usługach 

płatniczych nie będzie uznawany za dostawcę usług płatniczych. Przestępstwo to jest 

występkiem w rozumieniu kodeksu karnego. Opisane działanie podlega karze ze względu na 

fakt, iż godzi w bezpieczeństwo rynku usług płatniczych oraz zaufanie użytkowników usług do 

tego rynku. Bezpieczeństwo to zostaje zagrożone w przypadku, w którym podmiot używający 

bezprawnie określeń takich jak „instytucja płatnicza”, „biuro usług płatniczych”, „dostawca 

usług płatniczych” na oznaczenie swojej działalności świadczy usługi płatnicze. Natomiast 

bezprawność używania tych określeń wynika z faktu, iż nie otrzymał on wymaganego 

zezwolenia na świadczenie takich usług, a zatem nie daje rękojmi prawidłowego prowadzenia 

takiej działalności. Zasadnym jest twierdzenie, iż wskazane określenia wywołują 

u użytkowników usług płatniczych przeświadczenie, iż podmiot nazywający przy ich 

wykorzystaniu swoją działalność jest swoistą instytucją zaufania publicznego. Ustawodawca 

dostrzega zatem konieczność ochrony tego zaufania. Ustawa rozszerza także zakres 

penalizowania wymienionych przepisów w aspekcie podmiotowym (art. 150 ust. 3). Może 

bowiem się tak zdarzyć, iż podmioty uczestniczące w rynku usług płatniczych działają przez 

niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedstawicieli. 

W następnym przepisie ustawa o usługach płatniczych uwzględnia ryzyko, wynikające 

z działania przez dostawcę usług płatniczych poprzez różnego rodzaju pośredników. Stanowi 

ona, iż kto nie będąc uprawnionym przez dostawcę, zawiera w jego imieniu umowy o usługę 

                                                      
51  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 z późn. zm.). 
52 R. W. Kaszubski, Ł. Obzejta, Rozdział 5. Karta płatnicza..., dz. cyt., [online], 

 https://sip.lex.pl/#/monografia/369248819/174 [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
53 A. Zalcewicz, Art. 150., [w:] Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [online], 

 https://sip.lex.pl/#/komentarz/587705116/502556 [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
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płatniczą, podlega grzywnie do 3.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu 

tym karom łącznie (art. 151 ust. 1)54. Jak zostało wspomniane, na wydawcach kart płatniczych 

oraz agentach rozliczeniowych nie spoczywa obowiązek „osobistego” prowadzenia 

działalności. Mogą realizować swoją działalność przez różnego rodzaju pośredników. Jednakże 

pośrednik taki musi uprzednio zostać upoważniony przez wydawcę bądź agenta do 

wykonywania określonych zadań w jego imieniu lub na jego rzecz. Wykonywanie działalności 

przez pośrednika w przypadku braku takiego upoważnienia jest niezgodne z prawem. 

Dodatkowo omawiany przepis precyzuje czynności, jakie może wykonywać taki pośrednik - 

mowa o zawieraniu umów o usługę płatniczą. Stanowi to potwierdzenie faktu, iż przepis ten 

dotyczy również umowy o kartę płatniczą, a także umowy o przyjmowanie zapłaty 

dokonywanej przy wykorzystaniu karty płatniczej. 

6. Podsumowanie 

Bezpieczeństwo stron biorących udział w płatnościach z użyciem elektronicznych 

instrumentów płatniczych powinno stanowić nadrzędne zadanie dla instytucji bankowych oraz 

samego ustawodawcy. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę konsumenta jako strony 

ekonomicznie słabszej. Zaufanie powinno opierać się na następujących filarach: ochronie 

posiadacza jako konsumenta, odpowiedzialności cywilnoprawnej stron opartej na łączącym je 

stosunku umownym, a także na ochronie karnoprawnej, chroniącej uczestników rynku oraz sam 

rynek finansowy. 

Celem podniesienia zaufania stron transakcji wykorzystujących elektroniczne 

instrumenty płatnicze, konieczne jest wdrażanie odpowiednich uregulowań, zapewniających 

bezpieczeństwo w kontekście odpowiedzialności karnej. Bowiem możliwość dokonywania 

transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych z dowolnie obranego miejsca, 

wykorzystując jedynie urządzenia elektroniczne, powoduje, iż zostają one wykorzystywane do 

popełniania przestępstw. Ustawiczny postęp technologiczny, a także pojawianie się nowych 

instrumentów, stawiają przed ustawodawcą rozmaite wyzwania. 

Ważną rolę w zakresie ochrony bezpieczeństwa płatności odgrywają również 

zabezpieczenia technologiczne, wpływające na bezpieczeństwo kontaktu i stopień zaufania 

klienta do wydawcy oraz na wzajemne relacje między stronami mającymi swój udział w użyciu 

elektronicznych instrumentów płatniczych. Wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu 

                                                      
54 M. Pacak, Art. 151., [w:] Usługi płatnicze. Komentarz [online], 

 https://sip.lex.pl/#/komentarz/587453206/250646 [dostęp z 06.05.2017 r.]. 
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transakcji przeprowadzanych na odległość, gdzie rodzaj i charakter wykorzystanych 

zabezpieczeń wpływa zarówno na bezpieczeństwo faktyczne, jak i rzutuje na sferę ochrony 

prawnej. 

Elektroniczne instrumenty płatnicze stanowią zasadniczy czynnik wpływający na 

bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Dlatego by zachować owe bezpieczeństwo, 

konieczne jest poświęcenie należytej uwagi zarówno samym instrumentom, jak i podmiotom 

zajmującym się ich wydawaniem, w szczególności poprzez tworzenie kompleksowych 

regulacji prawnych. 
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NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH 

INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO – 

ZAGADNIENIA WYBRANE 

Streszczenie 

Elektroniczne instrumenty płatnicze znajdują swój początek w powstaniu handlu 

elektronicznego. Jednak nieustanne poszerzanie sposobów dostępu do środków 

zgromadzonych na rachunku powoduje, iż zakres elektronicznych instrumentów płatniczych 

nieustannie się zmienia. Uniwersalność elektronicznych instrumentów płatniczych oraz szeroki 

zakres sposobów dostępu do środków pieniężnych wpływają na niespotykaną rozpiętość 

przestępstw – od blokowania kasetki do wydawania pieniędzy w bankomacie, a kończąc na 

zaawansowanych technologicznie przestępstwach internetowych. Zagrożenie stanowi także 

szybkość wymiany oraz dostępność informacji dotyczących sposobów popełniania przestępstw, 

wykorzystywanie luk technologicznych, organizacyjnych lub prawnych. Warunkiem 

bezpieczeństwa rynku finansowego jest jego stabilność. Dlatego konieczne jest bezwzględne 

przestrzeganie odpowiednich ram prawnych, zapewniających wiarygodność, a także 

przejrzystość działania tego rynku. 

Słowa kluczowe: elektroniczny instrument płatniczy, handel elektroniczny, karta płatnicza, 

instrument pieniądza elektronicznego, usługa płatnicza, przestępstwo komputerowe. 

Summary 

Electronic payment instruments have been originated by the emergence of electronic 

commerce. At the same time, the ever-widening of the means of accessing the funds 

accumulated on the account, causes constant change of the range of electronic payment 

instruments. The versatility of electronic payment instruments and the wide range of ways to 

access the funds, affect an unprecedented range of crimes - from locking the cash dispenser 

casket to technologically advanced cybercrimes. No less threat is also the speed of exchange 

and the availability of information on the means of committing crimes, the use of technological, 

organizational or legal loopholes. The condition of financial market safety is its stability. To 

maintain it, it is imperative to abide by the appropriate legal framework, ensuring credibility, 

and transparency of the market. 
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REKURENCJI TREŚCI CYFROWYCH 

 

Treść: 1. Wstęp. – 2. Treści cyfrowe. – 2.1. Przepisy unijne. – 2.2. Przepisy krajowe 

i doktryna. – 3. Centralizacja a decentralizacja. – 3.1. Problem centralizacji dystrybucji treści 

cyfrowych. – 3.2. Eksperyment z technologią łańcucha bloków. – 3.3. Code is the law 

a precedens z The DAO. – 4. Rekurencja. – 4.1. Zagadnienia wstępne. – 4.2. Rekurencja treści 

cyfrowej – lustrzane odbicia. – 4.3. Rekurencja treści cyfrowej – samopodobieństwo. – 

5. Podsumowanie. 

1. Wstęp 

Na czas pisania artykułu mija 26 lat odkąd Polska poprzez wysłanie maila zyskała 

symbolicznie dostęp do Internetu z jego protokołem TCP/IP1. Wybór ten nie był przypadkowy. 

Zgodnie z doniesieniami medialnymi wyboru dokonał R. Pietrzak kierując się tym, że wśród 

wielu dostępnych sieci Internet był najbardziej demokratycznym rozwiązaniem oferującym 

użytkownikom prawdziwą wolność2. Te cechy Internetu istotnie wpłynęły na kształtowanie się 

postawy jego użytkowników. Wraz z rozwojem tego medium i usługi WWW zapoczątkowanej 

między innymi przez T. Bernesa-Lee przepływające przez Internet informacje zaczęły 

porządkować się w ściśle określony sposób wpływając na cały otaczający nas realny świat3. 

O ile w okresie rewolucji przemysłowej kula ziemska skarlała pod wpływem rozwoju 

przemysłu i transportu, o tyle w dobie kreowania się społeczeństwa cyfrowego świat zamienił 

się w małą globalną wioskę. Proste strony WWW, a później scentralizowane zaawansowane 

platformy i aplikacje mobilne rozpoczęły przejmować poszczególne dziedziny życia 

„dygitalizując” je w formie kodu. Kodu, który stał się swoistym prawem (z angielskiego zwrot 

                                                      
1  Jest to skrót od angielskiej nazwy: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, tzn. modelu dot. 

protokołów komunikacyjnych. Encyklopedia PWN, TCP/IP, PWN 1997-2014, 

 http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/tcp.html [dostęp z 04.12.2016 r.].  
2  Z. Lalak, 25 lat temu Wydział Fizyki UW zainicjował „Wielki Wybuch” Internetu w Polsce, Warszawa 2016, 

https://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news4650.html [dostęp z 08.17.2016 r.]. 
3  M. Sutton, Locking the Web Open with Decentralizing Tech and Platform Co-ops, b.m., 2016, 

http://www.shareable.net/blog/locking-the-web-open-with-decentralizing-tech-and-platform-co-ops 

 [dostęp z 22.06.2016 r.]. 
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„code is the law”)4. Hasła wolności Internetu podzieliły też doktrynę na etatystów, separatystów 

i tych, którzy szukają złotego środka. Przeniesienie norm prawnych poszczególnych krajów ze 

świata realnego do cyberprzestrzeni okazało się bowiem trudne, a nawet niekiedy po prostu nie 

możliwe. Najlepszym przykładem niemożności regulacji kwestii związanych z Internetem 

z przełożeniem na świat realny była próba wprowadzenia w Polsce umowy handlowej 

AntiCounteringfeiting Trade Agreement (znana też pod skrótem ACTA). A. Karpowicz 

zauważa, że były różne zapisy mogące budzić zastrzeżenia, ale największy sprzeciw 

społeczeństwa spowodował szósty rozdział umowy dotyczący ochrony własności 

intelektualnej. Internauci obawiali się ograniczenia dostępu do kultury, ale wedle publikacji 

naukowych badających ten fenomen społeczny chodziło o problem pobierania treści cyfrowych 

z wątpliwych od strony prawnej źródeł w sposób anonimowy lub trudny do identyfikacji 

zdefiniowany w normach technicznych jako „pseudoanonimowość”5. Należy jednak przy tej 

kwestii stanąć również w obronie użytkowników sieci Internet. Większość badaczy zauważa 

też, że cyberprzestrzeń nie jest w tej chwili taka, jaka była na początku swojego istnienia. 

Małymi krokami rozwinięte gospodarczo państwa i międzynarodowe koncerny powoli 

zmieniają Internet niekoniecznie na niekorzyść twórców zdygitalizowanych utworów, jak 

i konsumentów6.  

2. Treści cyfrowe 

2.1. Przepisy unijne 

W kontekście grupy użytkowników cyberprzestrzeni będących konsumentami należy 

zwrócić uwagę na zasługującą na omówienie działalność ustawodawczą Unii Europejskiej. 25 

października 2011 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

                                                      
4  Zgodnie za L. Lessig w świecie realnym na prawo składa się konstytucja, ustawy oraz inne akty prawne. 

W świecie wirtualnym jest to kod rozumiany jako software i hardware. L. Lessig, Code 2.0, New York 2006.  
5  Przy tym warto zauważyć, że w naukach informatycznych oprócz anonimowości i jej braku wyróżnia się 

jeszcze pseudoanonimowość występującą np. w postaci pseudonimizacji. W normach technicznych 

pseudoanonimość rozumie się, jako sytuację w której ktoś korzysta z jakiś zasobów lub usług bez ujawniania 

tożsamości, ale możliwe jest rozliczenie go za sposób w jaki z tych usług i zasobów korzysta. D. Lisiak-Felicka, 

M. Szmit, Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2016, s. 39-

43; A. Karpowicz, Autor-Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2012, s. 243-244. 
6  C. Doctorow działanie tego zjawiska opisuje np. w taki sposób, że programista dla wewnętrznego spokoju 

tworząc swój program kieruje się np. zaleceniami ustawowymi danego państwa dotyczącymi konieczności 

stworzenia specjalnego wejścia (z ang. backdoor) dla organów ochrony państwa funkcjonującym w danym 

kraju. Generalnie więc, istotne jest dla otwartości Internetu zachowanie “Paktu Odyseusza”. Teraz póki jest 

jeszcze „siła” przygotować się na moment, kiedy międzynarodowe korporacje i politycy będą lansowali swoje 

interesy kosztem wolności w sieci Internet. C. Doctorow, How stupid Laws and Benevolent Dictators can Ruin 

the Decentralized Web, [film] b.m., 2016, https://www.youtube.com/watch?v=zlN6wjeCJYk [dostęp 

z 22.06.2016 r.]. 
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2011/83/UE7 , w której po raz pierwszy pojawiła się definicja nowego, nie zdefiniowanego 

wprost w normach prawnych do tej pory dobra. Novum w postaci treści cyfrowej zostało 

rozciągnięte szerzej, aniżeli jedynie na problem produktów nie mających swojego 

odpowiednika w świecie realnym8. Zgodnie z definicją z dyrektywy treści cyfrowe to każda 

forma danych wytwarzana i dostarczane cyfrowo. Treścią cyfrową stały się więc również 

wszelkie cyfrowe dobra sprzedawane na nośnikach materialnych, choć powinny być one nadal 

traktowane, jak towary. Odtąd jednak umowa zakupu treści cyfrowej bez nośnika nie jest już 

umową sprzedaży towaru lub usługi. Nie ulega wątpliwości, że to nagła popularność zakupów 

utworów multimedialnych dokonywanych on-line przez konsumentów oraz rozwój sieci Web 

2.0 wymusiły konieczność uregulowania tego zjawiska. Jak zauważa D. Szostek umowy 

sprzedaży treści cyfrowych są umowami nienazwanymi przeważnie z elementami 

licencyjnymi9.  

Ponadto należy zauważyć, że w propozycji Komisji Europejskiej dość nietypowego 

rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (z ang. 

Common European Sales Law) również pojawia się definicja treści cyfrowej. Twórcy tego 

instrumentu opcjonalnego w ocenie D. Szostka bardzo szczegółowo zdefiniowali treści cyfrowe 

jako: (…) dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego, czy ich 

właściwości zostały określone przez konsumenta (…). Dodatkowo oprócz samej definicji 

w projekcie rozporządzenia dodany został przykładowy otwarty katalog, w którym rozdzielono 

nawet oprogramowania od gier komputerowych, akcentując też w ten sposób ochronę 

konsumenta korzystającego z zdygitalizowanej formy rozrywki. Ponadto dodano też sześć 

pozycji włączeń stosowania pojęcia treści cyfrowych. Sama nietypowość projektu polega na 

tym, że wspomniane przepisy regulują sferę zobowiązań w zakresie relacji nie tylko między 

                                                      
7  Dz. U. UE L 304/64 z dnia 22.11.2011. 
8  Zgodnie z archiwalnymi źródłami pierwsze komercyjne pobieranie programów komputerowych służących do 

rozrywki (gier komputerowych) na sprzęt komputerowy (wtedy ATARI 2600) bez nośnika miało miejsce 1982 

roku. Realizowane było za pomocą dwóch usług – GAMELINE, która to była bazą zdygitalizowanych gier 

oraz MASTER MODULE, która to usługa polegała na udostępnieniu urządzenia, które za pomocą łącza 

telefonicznego pozwalało użytkownikowi pobrać grę bez nośnika. Opisane usługi dostępne były wyłącznie na 

terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Ze względu na kryzys finansowy Atari oraz skierowanie 

usługi GAMELINE do tego właśnie sprzętu komputerowym w 1983 roku projekt upada. D. Needle, InfoWorld 

1983, nr 22; S. Mace, Q&A: William von Meister, „InfoWorld” 1983, nr 44; M. A. Banks, On the way to the 

Web: The Secret History of the Internet and Its Founders, New York 2012, s. 187-188. 
9  R. Godlewski, P. Staszczyk, Ustawa o prawach konsumenta – najważniejsze zmiany w odniesieniu do 

problematyki handlu elektronicznego, „Edukacja Prawnicza” 2015, nr 5; B. Kaczmarek-Templin (red.), 

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2014, art. 2; D. 

Szostek, B. Kaczmarek-Templin, Wirtualne Światy a prawo: Treść cyfrowa sieci Web 2.0, [film] b.m., 

https://www.youtube.com/watch?v=s5GXI7UlUWc#t=85 [dostęp z 04.11.2016 r.]; D. Szostek, 

M. Świerczewski, Problem prawa właściwego oraz sądów właściwych w zakresie umów dotyczących treści 

cyfrowych dystrybuowanych on-line, [film] „Wykładnia.pl” 2015, s. 16. 
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przedsiębiorcą i konsumentem, ale i między samymi przedsiębiorcami z zastrzeżeniem, że 

jeden z nich musi być małym lub średnim przedsiębiorcą. Do tej pory próby narzucania 

wspólnych dla całej UE norm prawnych z zakresu prawa cywilnego w formie rozporządzeń nie 

udawało się. Większość takich innowacyjnych prób ujednolicenie rynku wspólnotowego nie 

wyszło poza sferę koncepcji. Wejście Instrumentu Opcjonalnego spowodowałoby, że 

przedsiębiorcy mogliby korzystać alternatywnie z powyżej przedstawionej definicji treści 

cyfrowej lub nadal korzystać z przepisów poszczególnych krajów UE i znajdującej się w danym 

kraju siatki pojęć z poszanowaniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego10.  

2.2. Przepisy krajowe i doktryna 

W Polsce definicja legalna treści cyfrowej pojawia się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. 

– o prawach konsumenta11. Zgodnie z art. 2 pkt. 5 wskazanej ustawy treść cyfrowa to: „(…) 

dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (…)”. Oprócz kilku niuansów językowych 

definicja ta pozostaje zgodna z tą znajdującą się w omówionej wcześniej dyrektywie.  

Przy tej okazji można postawić pytanie o wszelkiego rodzaju doktrynalne kwestie 

związane z pojęciem wolności dostępu do informacji, oraz gdzie ta informacja znajduje się 

w treści cyfrowej. Zgodnie z bogatą na ten temat literaturą dane wytworzone cyfrowo to 

właśnie informacje, które możemy uzyskać po przetworzeniu za pomocą właściwego 

software’u i hardware’u.  

Oprócz tego G. Bar zauważa, że praktyczność pojęcia treści cyfrowej powoduje, że 

należy rozumieć pod tym pojęciem cyfrowe utwory w ten sposób przeciągając to pojęcie do 

stosowania w zakresie siatki pojęć praw autorskich. Argumentem przemawiającym za takim 

stosowaniem treści cyfrowej jest fakt, że w coraz częściej użytkownik sieci jest nie tylko 

konsumentem jako takim, ale i sam w dużej mierze tworzy treści cyfrowe, które odpowiadają 

definicji legalnej utworu (tzn. zgodnego z art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. – o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych)12. Teoretyzując użytkownik telefonu lub tabletu w dobie m-

cyfryzacji zakupuje nieodpłatnie narzędzia będące treścią cyfrową dostarczaną za pomocą 

platformy oprogramowania operacyjnego danego telefonu lub tabletu i z wykorzystaniem 

aparatu wbudowanego w swoje mobilne urządzenie wykonuje zdjęcia, które następnie jako 

                                                      
10  D. Szostek, B. Kaczmarek-Templin, dz. cyt.; P. A. Ochmann, Common European Sales Law – podwaliny dla 

Kodeksu cywilnego UE?, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, nr 28. 
11  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.). 
12  Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, 

z późn. zm.). 
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autor udostępnia szerokiej publiczności w sieci Internet za pomocą jakieś dostępnej aplikacji 

na portalach społecznościowych (z ang. social media)13. Innym przykładem są zaawansowane 

scentralizowane platformy dystrybucji treści cyfrowych bez nośnika, które od niedawna dodały 

usługi deweloperskie dla osób, które chcą spróbować swoich sił w tworzeniu np. własnych gier 

komputerowych 14 . Są to tylko niektóre z licznych sytuacji pokazujące, że coraz częściej 

konsument jest też dysponentem praw autorskich. Tak bowiem mniej więcej wygląda od strony 

prawnej natura ewolucji w cyberprzestrzeni nazywana Web 2.0 w kontekście użytkowników 

sieci Internet. 

3. Centralizacja a decentralizacja 

3.1. Problem centralizacji dystrybucji treści cyfrowych 

Mimo tylu inicjatyw w kontekście prawnym sytuacja dysponenta praw majątkowych 

i konsumenta jest skomplikowana. Ponadto w ich relacjach przeważnie, nawet w dostępie 

nieodpłatnym, pojawia się pośrednik. Ten podmiot przeważnie w postaci scentralizowanej 

platformy udostępniającej treść cyfrową świadczy usługę hostingową (świadczenie to reguluje 

art. 14 ustawy z 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną15) oraz posiada 

szereg możliwości technicznych, aby blokować lub ograniczać dostęp do treści cyfrowych 

z różnych względów – nie zawsze zresztą do końca etycznych16. Samo teoretyczne założenie 

centralizacji platformy obracającej treścią cyfrową wydaje się słuszne – zaufana trzecia strona 

w postaci podmiotu zarządzającego scentralizowaną platformą po otrzymaniu informacji 

o naruszeniu jakiś praw usuwa kontrowersyjną treść cyfrową. Wedle prawa UE wobec takich 

dystrybutorów obowiązuje zasada „notice and take down” wynikająca z przepisów dyrektywy 

2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 

społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego17 . Niemniej również w ustawie Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. 

obowiązującej w Stanach Zjednoczonych istnieją uregulowania związane z usuwaniem 

                                                      
13  G. Bar, Treść cyfrowa w obrocie konsumenckim, [film] Katowice 2016, s. 37. 
14  Dla przykładu usługa znana pod nazwą handlową STEAM GREENLIGHT. J. Markowski, Jak otrzymać 

zielone światło i wydać grę na Steam – aspekty prawne usługi Steam Greenlight, Prawogracza.pl 2016, 

http://prawogracza.pl/jak-wydac-gre-na-steam/#comment-155 [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
15  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). 
16  Problem pojawia się na przykład jeżeli prawa jakiegoś kraju sprzeczne są z podstawowymi prawami człowieka. 

I tak na przykład zgodnie z prawem ogranicza się usługi sieci Internet w Chinach. Podmioty zarządzające 

scentralizowanymi platformami dystrybucji dostosowując się do prawa chińskiego ograniczają dostęp do treści 

cyfrowych. Human Rights Watch, Race to the Bottom – corporate complicity in Chinese Internet Censorship, 

New York 2006 r. 
17  Dz. U. UE L 178 z dnia 17.07.2000. 
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naruszających prawo autorskie treści cyfrowych z sieci 18 . Niektóre platformy z posiadają 

również algorytm automatycznie przeszukujący dane dostępne na platformie i na zasadzie 

podobieństwa eliminujące te treści cyfrowe, które są zbliżone do wzoru w bazie zawierającej 

utwory chronione prawem. Zarówno konsumenci, jak i autorzy udostępnionych utworów maja 

też problem z szybkim uzyskiwaniem informacji dotyczących zablokowania danych treści 

cyfrowych, a w przypadku sporu z dochodzeniem sprawiedliwości ze względu na zawiłość 

ustalenia właściwego sądu19.  

Do tego wszystkiego należy wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju inne elementy 

wpływające na niedostępność pewnych treści cyfrowych rzutujące generalnie na otwartość 

i wolność Internetu20:  

1. Przepisy niektórych krajów dotyczących cenzury wynikające z ich sytuacji 

politycznych (patrz Chiny, ale i Europa np. Rosja); 

2. Blokowanie treści użytkownikom ze względu na miejsce, z którego się logują (ang. 

geoblocking);  

3. Utrudnianie dostępu do wybranych platform ze względu na ustalenia między 

przedsiębiorcami. Przede wszystkim na linii network providers, a konkretnymi 

usługodawcami, w tym oferującymi hosting treści cyfrowych. 

Związku z tymi wszystkimi moralnie wątpliwymi działaniami pada pytanie, czy Internet 

nadal jest medium wolności i czy prawo naprawdę chroni lub będzie skutecznie chronić treść 

cyfrową w ujęciu konsumenta i twórcy utworu?  

Sami użytkownicy często samemu zabezpieczając dostęp do treści cyfrowej tworzą 

mirror (dosłownie z ang. lustro) tzn. udostępniają daną treść na wielu scentralizowanych 

platformach dystrybucji treści cyfrowej zanim jeszcze zostanie usunięta lub szukają innego 

rozwiązania umieszczając treść cyfrową w rozproszonej sieci typu peer-to-peer (w skrócie 

                                                      
18  P. D. Antos, „Notice and take down” - usługi hostingowe w kontekście odpowiedzialności za naruszenia osób 

trzecich - uwagi krytyczne do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, „Prawoautorskie.pl” 2011, http://www.prawoautorskie.pl/aktualnosci/id30,Notice-and-take-

down-uslugi-hostingowe-w-kontekscie-odpowiedzialnosci-za-naruszenia-osob-trzecich-uwagi-krytyczne-do-

zalozen-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna.html  

 [dostęp z 05.04.2016 r.]. 
19  Por. M. Giers, Blokada treści na YouTube, „Sztukaprawa.com” 2014, http://sztukaprawa.com/blokada-tresci-

na-youtube/ [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
20  M. Maj, Rosja blokuje serwis dla programistów, żeby nie promował samobójstw. Tak działa cenzura, „DI” 

2014, http://di.com.pl/rosja-blokuje-serwis-dla-programistow-zeby-nie-promowal-samobojstw-tak-dziala-

cenzura-51088 [dostęp z 04.04.2016 r.]; K. Słupek, Zakup produktów w formie cyfrowej - czy ryzyko jest 

większe?, „DI” 2015, http://di.com.pl/zakup-produktow-w-formie-cyfrowej-czy-ryzyko-jest-wieksze-53253  

 [dostęp z 04.04.2016 r.]; Por. M. Maj, Telekomy straszą, że neutralność internetu opóźni inwestycje. Komisja 

Europejska słucha, „DI” 2016, http://di.com.pl/telekomy-strasza-ze-neutralnosc-internetu-opozni-inwestycje-

komisja-europejska-slucha-55173 [dostęp z 05.05.2016 r.]. 
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P2P)21 . Dzięki technologii P2P możliwe jest ponowne rozważanie „otwarcia” Internetu na 

„wolność”22. 

3.2. Eksperyment z technologią łańcucha bloków 

Sama sieć P2P jest rozproszona zgodnie z podziałem P. Barana. Oczywiście w koncepcji 

podziałów sieci znajduje się także sieć zdecentralizowana, ale w przypadku budowania otwartej 

siec z treścią cyfrową w pojęciu „decentralizacji” chodzi o sumę rozwiązań technologicznych, 

które będą miały wpływ na końcowy efekt funkcjonowania danego novum, a nie na samą 

architekturę sieci. Najlepszym przykładem jest sieć Bitcoin również działająca w oparciu o P2P, 

a nazywana zdecentralizowaną i służącą do płatności on-line (inaczej nazywana też 

kryptowalutą, czyli „walutą” opartą na kryptografii). Istnieje możliwość przedstawienia 

opisowo niektórych cech tej eksperymentalnej kryptowaluty zainicjowanej przez S. Nakamoto 

bez wnikania w szczegóły techniczne. Na przykład, sensu largo decentralizacja jej wynika 

z otwartości – każdy może pobrać klienta Bitcoin i stać się węzłem (ang. nood) tej sieci. Każdy 

też może – o ile posiada ku temu odpowiedni sprzęt – zostać osobą lub podmiotem 

autoryzującym transakcje. Ponadto A. Narayanan wymienia zaufanie do deweloperów 

nanoszących poprawki, a więc takich, którzy dbają o funkcjonowanie danej sieci i przez to 

szanownych przez społeczność. Ponadto dodaje, że sensu stricto technicznie najistotniejszym 

elementem każdej sieci podobnej do Bitcoina jest rozproszony konsensus. To właśnie za jego 

pomocą możliwe jest „decentralizowanie” kolejnych elementów w Internecie np. sieć 

Namecoin będąca substytutem Bitcoina (takie kopie Bitcoina nazywa się też altcoinami) służy 

do decentralizacji DNS (tzn. adres internetowy)23. De facto w ten sposób tworzy się też swojego 

rodzaju krypto-przestrzeń, gdzie te zdecentralizowane adresy internetowe funkcjonują.  

Osiągnięcie takiego stanu w sieci Bitcoin i Namecoin nie byłoby możliwe bez 

technologii „Blockchain”, czyli technologii łańcucha bloków. Technologia ta służy kreowaniu 

rozproszonej i stale rosnącej baza danych24 . W przypadku Bitcoina rozproszony konsensus 

                                                      
21  Definicje zwrotu mirror w kontekście WWW i innych zasobów można znaleźć na stronie wolnej encyklopedii 

Internetu, Wikipedia, b.m., 2005-2016 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirror [dostęp z 05.05.2016 r.]. 
22  Zob. E. Pacitti, R. Akkbarinia, M. El-Dick, P2P Techniques for Decentralized Applications, Waterloo 2012. 
23  S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, b.m., 2008, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

[dostęp z 05.05.2016 r.]; A. Narayananszu, How Bitcoin Achieves Decentralization, b.m., 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=q5GWwTgRIT4 [dostęp z 12.12.2015 r.]; Encyklopedia PWN, serwery 

DNS, b.m., 1997-2014, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/DNS.html [dostęp z 04.04.2016 r.]; K. Perez, 

M. Urbaniak, Bitcoin – wirtualny eksperyment, czy waluta przyszłości?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 2013, nr 4.  
24  K. Piech (red.), Leksykon pojęć na temat technologii Blockchain i kryptowalut, b.m., 2016, 

https://mc.gov.pl/files/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf,  
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pozwala zapisywać w blokach informacje o transakcjach, które pozostają w sieci na zawsze 

i których nie da się usunąć. Dane te istnieją dopóty chociaż jeden z węzłów działa25. Generalnie 

jednak pojawia się zasadnicze pytanie – co gdyby w łańcuchach bloków zapisywać też inne 

informacje? Nawet w samej sieci Bitcoin pojawiają się sytuacje zapisania w bloku jakichś treści 

cyfrowych26. Inspiruje to wielu programistów do tworzenia coraz śmielszych projektów w tym 

zakresie. Niektóre z nich służyłyby do dystrybucji treści cyfrowych z zintegrowanym systemem 

płatności (generalnie kryptowaluta z zapisywaniem w powstałych z jej funkcjonowania blokach 

treści cyfrowych), gdzie po wpłaceniu tip’u (ang. napiwek) użytkownik krypto-przestrzeni 

uzyskiwałby dostęp do treści cyfrowej, a autor zdygitalizowanego utworu jednostkę danej 

cyfrowej monety za każdy dostęp użytkowników, którzy w ten sposób również wspieraliby jego 

dalszą twórczość. Tego typu podejście wydaje się innowacyjne na tyle, aby je rozważyć. 

Eliminacja wydawcy, ale i zdecentralizowanie dystrybucji mogłoby pozwolić na obniżenie 

ceny treści cyfrowej, ale też i na uczciwe wynagrodzenie autora treści cyfrowej w ujęciu 

zainteresowania jego twórczością, która przekładałaby się na realne zyski 27 . Byłoby to 

zdecydowanie bardziej uczciwym rozwiązaniem, niż nakładanie kolejnych opłat (np. opłata od 

czystych nośników), które powodowałyby wzrost cen elektroniki, a co z kolei przekładałoby 

się na konieczność płacenie przez konsumenta za to, że istnieją „nielegalne” źródła z treściami 

cyfrowymi28. Innym aspektem krypto-przestrzeni dla treści cyfrowych jest ustalanie poziomu 

anonimowości osób lub podmiotów udostępniających dany cyfrowy utwór w tak rozproszonej 

bazie. Z jednej strony pozostawałby on na zawsze w takiej sieci, a z drugiej ewentualny 

naruszyciel praw mógłby pozostawać bezkarny, bo autor utworu nie mógłby zdobyć jego 

danych. Z jednej więc strony, taka krypto-przestrzeń działa bez podmiotu mogącego wpływać 

na zawarte w łańcuchu bloków treści cyfrowe (podobnie jak to jest w sieci Bitcoin), a z drugiej 

pozostaje pytanie, czy organy sensu largo kontroli legalności (np. policja) będę dysponować 

technologią pozwalającą namierzyć naruszyciela np. po jego aktywności w całej sieci 

                                                      
 [dostęp z 11.08.2016 r.]. 
25  L. Wilczyński, Bitcoin, czy „technologia blockchain”, b.m., 2016, https://www.linkedin.com/pulse/bitcoin-

czy-technologia-blockchain-lech-wilczynski?trk=hp-feed-article-title-publish [dostęp z 21.07.2016 r.]; 

S. Nakamoto, dz. cyt. 
26  D. Haczyk, Tajemnice Blockchaina: Ukryte treści, „Bitcoinet.pl” 2014, 

 http://bitcoinet.pl/2014/05/05/tajemnice-blockchaina-czesc-2-ukryte-tresci/ [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
27  Warto odwiedzić stronę projektu i zawarte na niej informacje wraz white paper: http://sale.decent.ch/. Ponadto 

w sieci pojawiają się też wywiady z pomysłodawcą sieci, w których odpowiada na wiele pytań dotyczących 

projektu, N. Menezes, Interview with Matej Michalko From DECENT, 

 http://www.newsbtc.com/2015/12/31/interview-with-matej-michalko-from-decent/ [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
28  Por. P. Rochowicz, Potrzebne nowe zasady wynagradzania artystów, „Rzeczpospolita” 2016, 

http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/304289972-Michal-Kanownik-Potrzebne-nowe-zasady-wynagradzania-

artystow.html [dostęp z 05.05.2016 r.]. 



 

154 

Internet29. Należy zaznaczyć, że aktualnie Blockchain na bazie którego działa altcoin nazywany 

Ethereum pozwala na wprowadzanie treści cyfrowych w postaci programów komputerowych, 

których celem jest zdygitalizowanie szeroko rozumianych umów. Zjawisko to określa się 

mianem inteligentnych kontraktów (z ang. smart contract) i również może mieć zastosowanie 

na rynku dystrybucji treści cyfrowych sensu stricto. Najprostszym zastosowaniem jest tutaj 

moment zakupu treści cyfrowych, kiedy to dostarczanie zdygitalizowanego dzieła odblokowuje 

ulokowane na inteligentnej umowie środki dla twórcy. V. Buterin – jeden z deweloperów sieci 

Ethereum – wymienia wiele innych możliwości decentralizacji rynku kontraktowego. W swoim 

podziale rozdziela smart contract od DApp (ang. decentralized aplication), które mogą pełnić 

role i całych platform sprzedażowych30. Jak zauważa J. Czarnecki nie godzi się napisać, że 

smart contract to tylko umowa w formie kodu. Możliwości tego novum są znacznie większe31. 

Wystarczy wspomnieć o DAC (z ang. decentralized autonomous corporation). Od strony 

prawnej pojawia się tu problem anonimowości założycieli spółki, siedziby itd., ale zasadniczo 

to ciągle problematyka po prostu umów (szczególnie tych zaawansowanych np. umowy spółki) 

zwieranych w sieci Ethereum, czy też po prostu za pomocą technologii Blockchain 32. 

3.3. Code is the law a precedens z The DAO 

Wbrew pozorom naruszenia praw autorskich przez użytkowników danej krypto-

przestrzeni nie są jedynym wyzwaniem dla jej twórców. Drugim jest ochrona użytkowników-

konsumentów. Kontrowersyjności dodaje fakt, że w ujęciu code is the law pojawił się już 

w sieci Internet niebezpieczny precedens. Społeczność i twórcy sieci Ethereum oferującej 

oprogramowania w blokach sprężonych łańcuchem musieli zmierzyć się z przejęciem przez 

jednego z użytkowników (określił się mianem the Attacker) monet cyfrowych ETH 

(nieformalny skrót nawiązujący do norm ISO 4217) występujących w tej krypto-przestrzeni33. 

                                                      
29  Zob. A. Sewerynik, Sposoby na anonimowe naruszenia praw autorskich, „Rzeczpospolita” 2016, 

http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/303139997-Sposoby-na-anonimowe-naruszenia-praw-autorskich.html 

[dostęp z 04.04.2016 r.]. 
30  V. Buterin, DAOs, DACs, DAs and More: An Incomplete Terminology Guide, b.m., 2014, 

https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/ [dostęp 

z 09.08.2016 r.]. 
31  J. Czarnecki, Smart kontrakty i prawo, b.m., 2016, http://prawo.io/smart-kontrakty-prawo/ [dostęp 

z 09.08.2016 r.]; D. Haczyk, Bitcoin to tylko jedna z możliwości technologii Blockchain, Bitcoinet.pl 2014, 

http://bitcoinet.pl/2014/06/25/bitcoin-to-tylko-jedna-z-mozliwosci-technologii-blockchain/ [dostęp z 04.04. 

2016 r.]. 
32  Zob. J. Zandberg-Malec (red.), Blockchain, inteligentne kontrakty, DAO, Warszawa 2016, s. 26-39. 
33  Oficjalna strona normy, na której bazują użytkownicy danej krytpowaluty tworząc skróty: 

http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm. Samo Ethereum polega przede wszystkim na 

udostępnieniu języka programistycznego pozwalającego tworzyć w bloku aplikacje. Mimo szerokiego 

spektrum głównie znane jest ze względu na smart kontrakty, czyli programowalne „umowy”. M. Kocot, 
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Użytkownik wykorzystał bowiem błąd programistyczny przy The DAO (ang. the decentralized 

autonomous organization – przy czy w tym wypadku chodzi o konkretną nazwę kontraktu), 

będącym przykładem zaawansowanego smart contract (czyli de facto DAO w formie DApp), 

przejmując część monet cyfrowych ETH, które zostały zainwestowane w ten konkretny 

„kontrakt”34. 

Programowanie w blokach danej krypto-przestrzeni miało na przykład, mieć cechę nie 

możności cofnięcia pewnych operacji. Przynajmniej tak miało być w teorii. Precedens z The 

DAO spowodował, że powstały dwa łańcuchy bloków. I obydwa funkcjonują 35 . Ponadto 

istnieje możliwość, że zarówno twórcy algorytmu, jak użytkownik, który przejął monety 

cyfrowe wniosą pozew. Ciekawostką jest fakt, że użytkownik, który dokonał przejęcia ETH 

wykorzystał rekurencję rozumianą w sensie informatycznym. W kontekście zainteresowania 

inwestorów należy zwrócić uwagę, że według wyliczeń, wykorzystując ten błąd 

programistyczny, użytkownik przejął cyfrowe monety o wartości 56 milionów dolarów 

amerykańskich36. Mimo ryzyka prawnego widać, że zainteresowanie nowymi możliwościami 

jest spore ze względu na ich cechy techniczne. Najlepszy przykładem jest kwota, którą przejął 

the Attacker. 

4. Rekurencja 

4.1. Zagadnienia wstępne  

Pojęcie rekurencji występuje – jak już wspomniano – w naukach informatycznych, ale 

też i na pograniczu matematyki i sztuki (np. tego typu polskim akcentem jest trójkąt 

Sierpińskiego)37. Samo pojęcie „rekurencja” pochodzi z języka łacińskiego „recurro” i oznacza 

„przybiec z powrotem”38. W sztuce przeważnie odnosi się to pojęcie do efektów związanych 

z samopodobieństwem. I tak na tej podstawie do najbardziej znanych elementów z zakresu 

                                                      
Ethereum – Bitcoin, który potrafi wszystko, „Bitcoinet.pl” 2014, http://bitcoinet.pl/2014/04/03/ethereum-

bitcoin-ktory-potrafi-wszystko/ [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
34  Zob. J. Zandberg-Malec (red.), dz. cyt. 
35  K. Piech (red.), dz. cyt. 
36  Zob. P. Konieczny, Znalazł błąd w funkcji i sprytnie wyprowadził 56 milionów dolarów w wirtualnej walucie, 

„Niebezpiecznik.pl” 2016, https://niebezpiecznik.pl/post/znalazl-blad-w-funkcji-i-sprytnie-wyprowadzil-56-

milionow-dolarow-w-wirtualnej-walucie/ [dostęp z 08.12.2016 r.]; D. Castillo, The Hard Fork: What's About 

to Happen to Ethereum and The DAO, „Coindesk.com” 2016, http://www.coindesk.com/hard-fork-ethereum-

dao/ [dostęp z 08.08.2016 r.]. 
37  Instrukcję tworzenia tego typu trójkąta można znaleźć w sieci. Zob. Wydział Matematyki i Nauk 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, MiNiWykłady: Trójkąt Sierpińskiego, Warszawa 2010, 

http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/fraktale/Trojkat/trojkat.html#a1 [dostęp z 04.04.2016 r.]. 
38  K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski: „recurro”, Warszawa 1981, s. 423  
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sztuki dotyczących rekurencji należy efekt Droste. Polega on na 

powtórzeniu utrwalonej sceny w scenie i można go uzyskać przy 

okazji użycia luster (rys. 1). Ponadto R. Chambers zwraca uwagę na 

fakt zaliczenia do terminologii związanej z nieskończoną rekurencją 

również zwrotu z języka francuskiego znanego w sztuce „mise-en-

abyme”. Generalnie jednak przesłanie rekurencji jest jasne – coś 

powtarza się w czymś, co wygląda tak samo, jak odbicie. Głównym 

elementem niemożności zrozumienia rekurencji jest jej 

nieskończoność, podobnie jak to jest w efekcie Droste. Brak więzów 

ograniczających badane zagadnienie jest wręcz parodią znanej 

z życia potrzeby zamknięcia wszystkiego w zamkniętych zbiorach lub 

ogólnie - ograniczenia39. 

4.2. Rekurencja treści cyfrowej – lustrzane odbicia 

Rekurencja treści cyfrowych możliwa jest w dwojaki sposób. Pierwszy to niemożność 

zatrzymania powstawania lustrzanych odbić niepożądanej przez autora utworu treści. To 

opisane wcześniej mirror’y dzięki którym dana treść cyfrowa jest cały czas dostępna w różnych 

miejscach sieci Internet i mimo przepisów „notice and take down” użytkownik będący 

dysponentem praw musi usuwać poszczególne kopie permanentnie ze względu na ich ciągłe 

pojawianie się na różnych stronach WWW. Generalnie jednak dana treść w dalszym ciągu 

pozostaje cały czas w sieci Internet, tyle tylko, że może być trudno dostępna. Nie jest bowiem 

możliwe, aby użytkownik cały czas monitorował sieć Internet w celu usuwania poszczególnych 

jej odbić. Do tej pory brak jest konkretnych opracowań dotyczących tego zjawiska. Jako 

przykład trudności panowania nad tym zjawiskiem w ujęciu negatywnych skutków może 

posłużyć przypadek polskiego funkcjonariusza policji J. Ławrynowicza, gdzie zdjęcie z jego 

twarzą nie znika z sieci Internet ze względu na powiązanie go ze zjawiskiem „memu” oraz tak 

zwanej „chytrej baby”40 . Generalnie jest to zjawisko, w którym można również w różnych 

miejscach pobrać całe płatne treści cyfrowe – książki, filmy etc., a usuwanie tego typu treści 

cyfrowych z platform oferujących swoim użytkownikom usługi hostingowe (lub i blokowanie 

całych platform) powoduje jedynie powstawanie nowych platform lub kont z usuwanymi 

treściami cyfrowymi. Wydaje się jednak konieczne podjęcie ekonomicznej analizy prawa 

                                                      
39  R. Chambers, Parody: the art that plays with art, New York 2010, s. 96-97. 
40  A. Szulc, Rozszarpać chytrą babę, b.m., 2013-2016, http://www.newsweek.pl/polska/rozszarpac-chytra-

babe,100173,1,1.html [dostęp z 05.05.2016 r.]. 

Rys. 1 Przykład rekurencji 

w życiu codziennym. Źródło: 

fot. Dominika Prabucka 
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w tym zakresie, jak i w kwestii, jak tego typu rekurencja treści cyfrowej wpływa na 

dysponentów praw autorskich, oraz czy niektóre jej „ofiary” zamiast walczyć za pomocą prawa, 

nie powinny wykorzystać zainteresowania społeczności sieci Internet swoją osobą lub utworem 

w celu dystrybuowania innych dóbr i treści cyfrowych ze swoim wizerunkiem lub na bazie 

swojego utworu w celach komercyjnych. 

4.3. Rekurencja treści cyfrowej – samopodobieństwo 

Istnieje też drugi rodzaj rekurencji istotny z punktu widzenia konsumenta i jego 

ochrony. Jak słusznie zauważa D. Szostek w dzisiejszym świecie Web 2.0 istnieje problematyka 

treści cyfrowych nabywanych w wirtualnych światach bez umów. Inaczej rzecz ujmując 

konsument za pomocą komputera lub innego sprzętu korzysta z cyberprzestrzeni, 

a w przypadku chęci skorzystania z rozrywki loguje się do wirtualnego świata, który w ujęciu 

programu komputerowego jest treścią cyfrową, a w nim nabywa wirtualne dobra – miecze, 

eliksiry itd. które są również treścią cyfrową 41 . Analogicznie użytkownik sieci danej 

kryptowaluty nabywa konkretne ilości monet cyfrowych, które później wydaje w krypto-

przestrzeni na konkretne treści cyfrowe zapisane w blokach tworzących łańcuch. Zatem mamy 

treści cyfrowe np. zdjęcie zapisane w bloku BlockChain’a, który sam w sobie jest efektem 

działania rozproszonego konsensusu. D. Szostek zauważa, że skoro Bitcoin jest 

oprogramowaniem, to jest też i treścią cyfrową 42 . Analogicznie omówione Ethereum, 

Namecoin oraz każdy inny altcoin w kontekście bycia oprogramowaniem jest też treścią 

cyfrową. 

Na tej płaszczyźnie istnieje również pewna ułomność prawa. Jak zostało to już 

wcześniej nadmienione wystąpił pewien spór w krypto-przestrzeni. Dotyczył on wykorzystania 

błędu i kompromitacji zasad sieci Ethereum poprzez przejęcie funduszy w projekcie smart 

kontraktu The DAO przez jednego z użytkowników. Efektem tego było powstanie dwóch 

rozwijanych łańcuchów bloków. Istotne jest jednak, że Ethereum miało naprawić „prawo”, a po 

incydencie z The DAO pojawiły się głosy użytkowników o konieczności podjęcia 

odpowiednich kroków prawnych. R. Bramanathan zauważa, że mimo nazwy i założeń smart 

kontrakty nie są umowami. Ponadto zauważa, że wszelkie transakcje podjęte przez 

użytkowników w sieci Ethereum między Slock.it, które stworzyło The DAO nie zabezpieczały 

żadne umowy (tak jak D. Szostek zauważył, że w wirtualnych światach również można 

                                                      
41  D. Szostek, B. Kaczmarek-Templin, dz. cyt. 
42  D. Szostek, M. Świerczewski, dz. cyt. 
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nabywać cyfrowe „przedmioty” w trakcie gry bez umowy). O ile w przypadku wirtualnych 

światów tego typu transakcje wynikały niekiedy z samej rozgrywki, o tyle w przypadku krypto-

przestrzeni problem wydaje się dużo bardziej złożony43. Na chwilę obecną nie ma opracowanej 

koncepcji naukowej rozwiązania tego zagadnienia. Biorąc pod uwagę, że smart kontrakt jest 

swoistym oprogramowaniem, można przyjąć, że jest to treść cyfrowa. Również i samo 

Ethereum jako oprogramowanie jest treścią cyfrową. Bramanathan zauważa, że jest swoista 

bezsilność w całej złożoności incydentu z przejęciem środków na The DAO. Sieć Ethereum 

powstała, ażeby w blokach łańcucha programować kontrakty. Reasumując zadaniem krypto-

przestrzeni była „naprawa” prawa. Teraz prawo będzie konieczne żeby pomóc poszkodowanym 

użytkownikom. 

 

Rys. 2. Jeżeli przyjmiemy, że każda krypto- przestrzeń jest trójkątem, to możemy ich położenie względem 

cyberprzestrzeni zilustrować wpisują poszczególne z nich w jeden trójkąt. Największy widoczny trójką to 

cyberprzestrzeń. Na tą chwilę istnieje ponad pół tysiąca altcoinów. Znaczna większość z nich to kopie Bitcoina. 

W pomniejsze trójkąty wpisano znaki graficzne kryptowalut ze znaczną kapitalizacją. Źródło: praca własna na 

podstawie mapofcoins.com i coinmarketcap.com. 

Przykład sieci Ethereum pokazuje ponadto najważniejsze problemy zakupów treści 

cyfrowych w krypto-przestrzeniach – brak umów za nabycie treści cyfrowych oraz ryzyko 

utraty dostępu do danej treści cyfrowej poprzez próbę cofnięcia z jakiś względów transakcji 

wykonanych daną kryptowalutą np. wskutek błędu programistycznego. 

  

                                                      
43  J. Czarnecki, dz. cyt.; D. Szostek, B. Kaczmarek-Templin, dz.cyt.; R. Bramanathan, Blockchains, Smart 

Contracts and the Law, „Stories from Coinbase” 2016, https://medium.com/the-coinbase-blog/blockchains-

smart-contracts-and-the-law-709c5b4a9895#.c5hel34kd [dostęp z 08.08.2016 r.].  
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5. Podsumowanie 

Rekurencja nie jest terminem, którego w prawie nie dałoby się używać na innych 

płaszczyznach. Najlepszym przykładem „zabawy” z nieskończonością jest art. 1044 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. - o księgach wieczystych i hipotece44. Treść tego artykułu wprost wskazuje 

na teoretyczną nieskończoność dokonywania hipoteki: „Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 

na wierzytelności hipotecznej może być przedmiotem dalszych hipotek.”. W perspektywie 

ludzkiej percepcji dalszy subintabulat jest wręcz zabawny – właśnie ze względu na 

nieskończoność. 

W ujęciu rozwoju nowych technologii rekurencja – poza ujęciem sensu stricto 

informatycznym – może służyć opisaniu pewnych zjawisk, związanych z funkcjonowaniem 

niektórych novum w sieci Internet. Na przykład problemu smart contracts. Projekty tego typu 

będą się cały czas rozwijać, a przekładanie takich „kontraktów” na treści cyfrowe może okazać 

się słabym rozwiązaniem w przyszłości w celu ochrony konsumentów. Toteż na tym etapie 

rozwoju projektu rozporządzenia Common European Sales Law warto byłoby również podjąć 

dyskusję o znaczeniu definicji treści cyfrowej, jak i również na temat zagadnienia, czy smart 

contracts oraz łańcuch bloków (blockchain) nie zasługują na swoje definicje i ewentualne 

przepisy w ujęciu wykorzystywania ich do partycypowania użytkowników i małych 

przedsiębiorstw w inicjatywach, czy też dostępie do treści cyfrowych w krypto-przestrzeniach. 

Ponadto należy również rozważyć podejście do ochrony autorów utworów 

zdygitalizowanych i nieusuwalności treści zapisanych w blokach, na których oparte są krypto-

przestrzenie. Przykłady z aktualnie funkcjonujących scentralizowanych platform pokazują, że 

niechciane treści cyfrowe są w ujęciu ogólnym trudne do usunięcia, pomimo regulacji 

sprzyjającym pokrzywdzonym osobą lub podmiotom. Należy więc rozważyć inne podejście do 

problemu treści cyfrowej, której nie można usunąć. 

Reasumując warto zastanowić się też nad samym hasłem code is the law oraz nad 

problematyką wspólnych celów kodu w cyberprzestrzeni i prawa w świecie realnym. Uwagę 

należy skupić na zjawiskach mających na celu zapewnienie szeroko pojętej wolności dla ludzi 

zarówno w świecie realnym, jak i cyberprzestrzeni. Wstępna ocena zjawiska Blockchain 2.0 

stojącego za siecią Ethereum nasuwa pytanie o to, czy technologia nie poszła już w stronę tak 

zwanego Web 3.0 pozostawiając znowu prawo w tyle. 

  

                                                      
44 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1007, z późn. zm.). 
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PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI REKURENCJI TREŚCI 

CYFROWYCH 

Streszczenie 

Celem pracy jest wykazanie aktualnych problemów prawnych w związku z ewolucją 

dystrybucji treści cyfrowych oraz próbą wskazania możliwych innych kierunków zmian 

w podejściu do sposobu zakupu treści cyfrowej wraz z upowszechnieniem się novum w postaci 

rozproszonego konsensusu. Ten ostatni spowodował rozpowszechnienie się technologii 

łańcucha bloków, która wedle koncepcji wizjonerów ma w przyszłości pozwolić na rozproszone 

usługi hostingowe połączone z nowym podejściem do dystrybucji treści cyfrowych bez nośnika 

– zarówno dla konsumentów, jak i autorów zdigitalizowanych dzieł. 

Słowa kluczowe: rekurencja, treści cyfrowe, utwór, dystrybucja bez nośnika, technologia 

łańcucha bloków, decentralizacja, prawa autorskie, prawa konsumenta. 

Summary 

The aim of the paper is to present current legal issues related to the evolution of digital 

content distribution and undertaking an attempt to identify possible other directions of changes 

in relation to the ways of purchasing digital contents along with the dissemination of novum in 

the form of distributed ledger technology. The latter has led to the spread of blockchain 

technology which according to the concept of visionaries is expected to make distributed 

hosting services available in the future and be combined with a new approach to the distribution 

of digital contents without digital media – for both consumers and authors of digitized works. 

Keywords: recursion, digital content, protected work, distribution without carrier, blockchain 

technology, decentralization, copyrights, consumer rights. 
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OSKAR WOŹNIAK 

Aplikant radcowski 

 

ROZWAŻANIA PRAWNE NAD LEGALNOŚCIĄ 

FUNKCJONOWANIA KOMERCYJNYCH REJESTRÓW 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Organy państwa w celu ochrony bezpieczeństwa obrotu gospodarczego prowadzą 

rejestry i ewidencje gromadzące i aktualizujące informacje o podmiotach prowadzących 

działalność gospodarczą. Wpis do stosownego rejestru jest obowiązkiem każdego 

przedsiębiorcy związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Znajduje to 

odzwierciedlenie w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, stanowiącym, iż „Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu 

złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym”1 . 

Należy przy tym wskazać, że dane ujawnione w rejestrach i ewidencjach pozwalają na 

sprawdzenie ich zgodności z prawem oraz weryfikację ze stanem rzeczywistym2. Jednocześnie 

rejestry urzędowe prowadzone są jawnie, co wpływa na stabilność obrotu gospodarczego oraz 

budowę zaufania społecznego do najważniejszych instytucji państwa3. 

Mając na uwadze powyższe przyjmuje się, że rejestry pełnią funkcję ochronną, 

legalizacyjną, prawotwórcza oraz kontrolną4. Aktualnie w Polsce istnieją dwa typy urzędowych 

rejestrów przedsiębiorców. Jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej – stanowiąca spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz rejestr 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - będący zbiorem osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych5. 

Obok publicznych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez powołane do tego organy 

i instytucje państwowe, na rynku od kilku lat funkcjonują także komercyjne rejestry 

                                                      
1  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. 

zm.) – dalej u.s.d.g. 
2  A. Szafrański, Rejestry Przedsiębiorców, [w] Publiczne prawo gospodarcze, Z. Snażyk, A. Szafrański, Wyd. 5, 

Warszawa 2013, s. 90. 
3  K. Wróblewska, Rejestry i Ewidencje w obrocie gospodarczym, [w] Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

wybrane, red. M. Bidziński, D. Jagiełło, Warszawa 2016, s. 189. 
4  A. Szafrański, Rejestry Przedsiębiorców, [w] Publiczne prawo gospodarcze…, s. 89 i n. 
5  Tamże, s. 91. 
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prowadzone przez podmioty prywatne, oferujące nowym przedsiębiorcom możliwość 

dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów działalności gospodarczej. 

Przedmiotowe rejestry nie są jednak związane z publicznymi rejestrami prowadzonymi przez 

instytucje państwowe, a umieszone w nich wpisy - pod warunkiem, że rejestry te faktycznie 

istnieją - mają zazwyczaj charakter informacyjny lub reklamowy. Jak wynika z dotychczasowej 

wiedzy działalność komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej rozpoczęła się na 

przełomie 2011 i 2012 r. - co pokrywa się z otwarciem powszechnego dostępu do danych 

zgromadzonych zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak 

i Krajowym Rejestrze Sądowym6. Wraz z pojawieniem się komercyjnych rejestrów działalności 

gospodarczej, w stosunku do części z nich zaczęły pojawiać się także zarzuty dotyczące 

legalności ich działań. Do prasy napływały listy i skargi przedsiębiorców, którzy otrzymywali 

od podmiotów prowadzących komercyjne rejestry wezwania do uiszczenia należności za 

dokonanie wpisu ich działalności do rzeczonego rejestru. Uznając przesłane im wezwania za 

oficjalne pisma urzędowe uiszczali wskazane w nich opłaty7. Skala zjawiska stała się na tyle 

poważna, że większość organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 

oraz finanse publiczne państwa wydało ostrzeżenia przed powyżej wskazanymi praktykami8. 

Od tego czasu liczba przedsiębiorców prowadzących nieuczciwe rejestry znacznie wzrosła9.  

Warto w tym miejscu pochylić się nad krótką charakterystyką omawianych podmiotów. 

Na wstępie można wskazać, iż ich forma organizacyjno-prawna jest różna, ale najczęściej 

przybiera formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Siedziby tychże podmiotów 

zazwyczaj rejestrowane są Warszawie oraz innych miastach zaliczanych do głównych 

ośrodków życia gospodarczego, takich jak Wrocław, Katowice czy Łódź. Należy przy tym 

zauważyć, że adresy pod którymi rejestry prowadzą działalność gospodarczą to głównie biura 

                                                      
6  W wyniku ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr. 131, poz. 764) nastąpiło utworzenie Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, a dane i informacje w niej zgromadzone zostały udostępnione na 

stronie internetowej CEIDG. W dniu 28 czerwca 2012 r. uruchomiono także internetową wyszukiwarkę 

podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – raport Ministerstwa Sprawiedliwości „21 

dobrych zmian. Raport 2012”, s. 16, http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2013/broszura---21-dobrych-

zmian.pdf [dostęp z 27.04.2017 r.]. 
7  S. Czubkowska, Tysiące firm oszukanych przez fałszywe rejestry. Prokuratura wkracza do akcji, Dziennik 

Gazeta Prawna, wydanie z dnia 12 listopada 2012 r. (nr 219), s. 2. 
8  Ministerstwo Rozwoju, Firmy podszywające się pod CEIDG – wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju, 14 grudnia 

2016 r.,  

 https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/firmy-podszywajace-sie-pod-ceidg-wyjasnienie-ministerstwa-

rozwoju/ [dostęp z 27.04.2017 r.]. 
9  J. Styczyński, Lawina wyłudzeń w CEiDG. Prokuratura umywa ręce, a ministerstwo bezsilne, Dziennik Gazeta 

Prawna, 05.01.2016 r.,  

 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/916003,lawina-wyludzen-na-ceidg-prokuratura-ministerstwo.html 

[dostęp z 23.04.2017 r.]. 
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wirtualne. Zapewnia im to prestiżowe adresy i nie stoi obecnie na przeszkodzie przy nadawaniu 

numeru identyfikacji podatkowej10 . Przedmiotem działalności wskazanych podmiotów jest 

natomiast wyszukiwanie za pomocą powszechnie dostępnych rejestrów i ewidencji lub 

specjalnie przygotowanych do tego algorytmów i programów komputerowych, nowych 

przedsiębiorców. Następnym krokiem jest wysyłanie im ofert dotyczących możliwości 

uzyskania wpisu w rejestrze działalności gospodarczej11 . Forma, treść oraz wygląd pisma 

sugerują, iż jest to oficjalne pismo urzędowe, a dopiero zapoznanie się z jego szczegółami 

pozwala stwierdzić, iż jest to pismo pochodzące od przedsiębiorcy prowadzącego prywatny 

rejestr. Jak więc skonstruowana jest treść przykładowych wezwań? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wstępie należy wskazać, iż omawiane wezwania zazwyczaj dzielą się na dwie części 

– górną i dolną. W górnej części zauważyć możemy dane nadawcy oraz adresata wezwania, 

a także krótką treść pisma. Już na początku analizy nasza uwaga skupia się na firmie rejestru - 

                                                      
10  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2014 r., II FSK 3549/13, Legalis nr 1161364 – 

zgodnie, z którym organ podatkowy w ramach postępowania o nadanie numeru NIP nie jest uprawniony do 

badania, czy budynek (lokal) spełnia warunki do wykonywania w nim czynności zarządczych i/lub działalności 

gospodarczej. 
11  Tamże. 

Przykładowe wezwanie do zapłaty - opracowanie własne. 
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znacząco zbliżonej do urzędowej nazwy rejestru działalności gospodarczej. Zmiany w firmach 

zazwyczaj zawierają krótkie dopiski lub przestawienie kolejności wyrazów w stosunku do nazw 

państwowych rejestrów. W tym miejscu pojawia się pierwsze ciekawe zagadnienie związane 

z legalnością obierania wskazanych firm. Co do zasady podmioty wybierając firmy swoich 

działalności są w tym zakresie związane wyłącznie ograniczeniami wynikającymi bezpośrednio 

z formy prawnej prowadzonej działalności. W stosunkach z innymi przedsiębiorcami powinni 

jednakże używać firm i oznaczeń nie wprowadzających przedsiębiorców w błąd12 . Bardzo 

często w wysyłanych wezwaniach przedsiębiorcy prowadzący komercyjne rejestry nie 

posługują się pełnymi firmami zarejestrowanymi w publicznych ewidencjach, a wyłącznie ich 

skróconymi formułami pozbawionymi najczęściej imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Nie bez 

znaczenia jest także adres siedziby rejestru, który zazwyczaj znajduje się w centrum stolicy lub 

w centrum innych dużych miast, nieopodal rządowych budynków i agencji. Warto zwrócić 

uwagę także na krótką treść wezwania, w której znajdziemy odesłanie do kilku aktów 

prawnych, na podstawie których podmiot działa i zgodnie z którymi do uzyskania wpisu 

konieczne jest dokonanie stosownej opłaty. W tym miejscu najczęściej powoływana jest ustawa 

z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Naszą uwagę powinien zwrócić 

brak stosowania nazwy samej ustawy, która winna być podawana podczas prawidłowego 

powoływania się na konkretny akt prawny. Jakim więc aktem prawnym jest powołana ustawa? 

Jest to ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje 

podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie13. Nie jest ona jednak – wbrew 

twierdzeniom nadawcy pisma – aktem powołującym bezpośrednio do życia komercyjny rejestr. 

Treść wezwania zawiera także wysokość kwoty, którą należy uiścić za dokonanie wpisu. Kwoty 

te są zróżnicowane i zaczynają się zazwyczaj od 100,- zł, osiągając poziom nawet ponad 400,- 

zł. Pomimo, iż są to stosunkowo niewielkie kwoty, to w zestawieniu z ilością osób, do których 

wysyłane są wezwania i które prawdopodobnie uiszczą opłatę – uzyskujemy bardzo wysokie 

sumy. Co bardzo ważne dla przedmiotowej analizy, w stosunku do opłat używane jest 

zazwyczaj sformułowanie, iż stanowią one opłatę fakultatywną, a więc dobrowolną. Użycie 

jednak powyższego sformułowania w kontekście całej treści wezwania, a w szczególności po 

pierwszych, silnie perswazyjnych zdaniach, może wprowadzać odbiorcę w błąd. Jest to tym 

bardziej uzasadnione, że określając charakter opłaty nadawca wezwania nie posługuje się 

                                                      
12  Art. 433 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 

z późn zm.) – dalej k.c. 
13  Art. 1 u.s.d.g. 
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powszechnie znanym i zrozumiałym dla każdego terminem „dobrowolna”, lecz używa 

sformułowania „fakultatywna”, a zatem terminu niestosowanego w języku potocznym, a przez 

to nie dla każdego zrozumiałego. Szczególnie charakterystyczny dla omawianych wezwań jest 

także krótki termin wyznaczony do uiszczenia wymaganej opłaty. Ma on bardzo silne 

oddziaływanie na odbiorcę pisma. W połączeniu z często stosowanym sformułowaniem, 

z którego wynika, że nadawca przesyłki nie odnotował jeszcze opłaty za wpis, powyższy zwrot 

stawia niejako adresata pisma przed faktem dokonanym, sugerując, że nie uregulował on 

należności, choć skorzystał z usługi. Dalsza część pisma nabiera łagodniejszego charakteru. 

W tym miejscu pojawia się zazwyczaj informacja o tym, że pismo zostało sporządzone zgodnie 

z art. 66 k.c., co dosłownie oznacza, iż stanowi ofertę czyli jest propozycją zawarcia umowy14. 

Dalej treść zawiera informacje, iż rejestr jest zbiorem danych o podmiotach gospodarczych, 

prowadzonym w postaci centralnej bazy danych. Druga część pisma to natomiast wypełniony, 

gotowy do nadania druk polecenia przelewu.  

Analiza przykładowego wezwania do zapłaty słusznie więc prowadzi do uznania, iż 

pismo to może wprowadzać w błąd, być próbą oszustwa i uzyskania od przedsiębiorcy zapłaty 

określonej kwoty. Zdaniem prokuratury jednak odpowiednio przygotowana treść pisma, 

zawierająca m.in. sformułowanie, iż opłata jest fakultatywna, a także odwołanie się do 

przepisów kodeksu cywilnego dotyczących oferty sprawia, iż opisana powyżej działalność nie 

spełnia znamion czynu zabronionego jakim jest oszustwo, w związku z czym prokuratury 

notorycznie odmawiają wszczęcia w stosunku do opisanych przypadków postępowań 

przygotowawczych, czy też umarzają już prowadzone 15 . Jak wynika z odpowiedzi 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki (obecnym Ministerstwie Rozwoju) na 

interpelację poselską nr 33665 w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu wpisów do fikcyjnych 

rejestrów gospodarczych po założeniu nowych przedsiębiorstw z dnia 30 lipca 2015 r., pomimo 

wystosowania do organów ścigania przez Ministerstwo od momentu funkcjonowania 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej około trzystu zawiadomień 

w sprawie komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej, na dzień udzielenia odpowiedzi 

udało się wszcząć postępowanie przygotowawcze tylko w dwóch sprawach16 . Sytuacja nie 

ulegała znaczącej zmianie do dnia dzisiejszego. Warto w tym miejscu przypomnieć brzmienie 

                                                      
14  M. Safjan, komentarz do art. 66, [w] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, K. Pietrzykowski (red.), 

Wyd. 8, Warszawa 2015, s. 328 i n. 
15  A. Bąk, Odpowiedź na interpelację nr 33665 w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu wpisów do fikcyjnych 

rejestrów gospodarczych po założeniu nowych przedsiębiorstw, Warszawa, 30.07.2015 r., 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=244193D3 [dostęp z 23.04.2017 r.]. 
16  Tamże. 
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art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, regulującego przestępstwo 

oszustwa 17 . Zgodnie z jego brzmieniem: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 

pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8”18. Pomimo, iż pierwsze zestawienie brzemienia cytowanego przepisu z opisaną powyżej 

działalnością rejestrów może prowadzić do wniosku, iż spełnia ona przesłanki przestępstwa 

oszustwa, pamiętać należy, iż przestępstwo określone w art. 286 § 1 k.k. może być popełnione 

tylko umyślnie, a przy tym stanowi przestępstwo kierunkowe, którego treścią jest osiągnięcie 

korzyści majątkowej. Sprawca powinien obejmować więc wszystkie znamiona oszustwa 

zamiarem bezpośrednim 19 . Udowodnienie powyższego faktu w świetle przedstawionych 

powyżej argumentów jest zatem znacznie utrudnione.  

W tym miejscu pojawia się także kolejne pytanie. Czy powyższych działań nie można 

uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, a to w rozumieniu art. 3 i 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji20. Treść powołanych przepisów skłania bowiem 

do rozważań w przedmiocie możliwości zakwalifikowania opisanych w niniejszej pracy 

działań komercyjnych rejestrów i ewidencji, jako naruszenia zawartych w tychże przepisach 

norm. Jak jednak wynika z oficjalnych odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie 

przeciwdziałania oszustwom dokonywanym przez nieuczciwych przedsiębiorców 

prowadzących komercyjne rejestry, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 

przełomie kilku lat nie dopatrzył się w powyżej opisanych praktykach działań sprzecznych 

z prawem 21 . Czy więc w świetle powyższego pociągnięcie do odpowiedzialności osób 

prowadzących wątpliwe pod względem legalności rejestry jest niemożliwe?  

Szansa na zmianę kierunku działania odpowiednich organów w tego rodzaju sprawach 

pojawia się dzięki wydanemu w dniu 27 stycznia 2017 r. wyrokowi Sądu Apelacyjnego 

w Białymstoku, Wydział II Karny, sygn. akt II AKa 173/16, w którym osoba prowadząca jeden 

z rejestrów została skazana za przestępstwo z art. 286 k.k w zw. z art. 296 k.k. oraz w związku 

                                                      
17  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) – dalej k.k. 
18  Tamże. 
19  Postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 4 stycznia 2011 r., III KK 181/10, Legalis nr 309855; 

wyrok Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 14 stycznia 2004 r., IV KK 192/03, Legalis nr 63741. 
20  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 

1503, z późn. zm.). 
21  Por. T. Tomczykiewicz, Odpowiedź na interpelację nr 13801 w sprawie przeciwdziałania podstępom 

i oszustwom dokonywanym przez nieuczciwych przedsiębiorców na szkodę nowo powstałych firm, Warszawa, 

4 marca 2013 r., http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6DD6B7D1  

 [dostęp z 25.04.2017 r.]; A. Bąk, Odpowiedź na interpelację nr 33665…. 
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z art. 12 k.k.22. Za wskazane przestępstwo przedsiębiorca ostatecznie został skazany na karę 

dwóch lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 50 tys. złotych, obowiązek 

naprawienia szkody na rzecz ponad 11,5 tys. pokrzywdzonych oraz zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej o podobnym charakterze na okres sześciu lat 23 . Sąd w treści 

uzasadnienia wyroku wskazał, iż orzekający w sprawie Sąd Okręgowy „prawidłowo ocenił 

zebrany materiał dowodowy i wyprowadził słuszny wniosek, że oskarżony swoim działaniem 

dopuścił się oszustwa i usiłowania oszustwa wobec tysięcy osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Oskarżony rozsyłał do przedsiębiorców w całej Polsce pisma, które w istocie 

stanowiły wezwania do zapłaty kwoty 110 zł za umieszczenie danych przedsiębiorcy w (...). 

A. G. wysłał 150 tys. wezwań tej treści i czynił przygotowania do wysłania kolejnych 640 tys. 

Treść pisma była zredagowana w taki sposób, że wzbudzała u adresatów przekonanie, iż (...) 

jest bazą danych prowadzoną przez organy państwowe, w której rejestracja jest obowiązkowa 

i wynika z przepisów prawa. Użycie określenia »(...) w W.« i wskazanie adresu w centrum 

W. sugerowało, że pismo pochodzi z urzędu państwowego. W rzeczywistości był to adres 

wirtualny, pod którym nie prowadzono żadnej działalności. Już treść pisma świadczy o próbie 

wprowadzenia adresatów w błąd, wskazując art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku 

w sposób sugerujący, że (...)został powołany na mocy tej ustawy, podczas gdy wymieniony 

przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej...(…). Pismo to było tak skonstruowane, że 

przeciętny obywatel mógł mniemać, że rzeczywiście powinien tą kwotę uiścić. Dane 

udostępnione przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej to dane 

widniejące w rejestrze i nie wymagające dodatkowej opłaty. Na takie żądanie przedsiębiorcy 

wpłacali żądane kwoty”24. Sąd ponadto zauważył, iż zdaniem powołanego w sprawie biegłego 

językoznawcy „oskarżony zastosował bardzo agresywną perswazję, aby skłonić adresatów do 

zapłaty. Sformułowanie, z którego wynika, że nadawca przesyłki nie odnotował wpłaty za wpis, 

niejako stawia adresata przed faktem dokonanym, sugerując, że nie uregulował on należności, 

choć już skorzystał ze świadczenia oferowanego przez nadawcę. Podobne znaczenie miało 

wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu zapłaty”25. Cytowany wyrok stanowi więc szansę na 

pociągnięcie do odpowiedzialności pozostałych osób stosujących wobec przedsiębiorców 

nieuczciwe techniki, a treść jego uzasadnienia może być szeregiem wskazówek dla organów 

                                                      
22  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział II Karny, z dnia 27 stycznia 2017 r., II AKa 173/16, 

Legalis nr 1576591. 
23  Tamże. 
24  Tamże. 
25  Tamże. 
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ścigania. 

Podsumowując przedstawione w niniejszej pracy rozważania, należy stwierdzić, iż 

wątpliwa pod względem legalności działalność przedsiębiorców prowadzących komercyjne 

rejestry działalności gospodarczej godzi w zaufanie społeczne do systemu gospodarczego 

państwa i jego podstawowych instytucji oraz stanowi zagrożenie dla ponadindywidualnych 

dóbr w sferze życia gospodarczego. Pomimo tego, organy ścigania oraz sprawujące nad nimi 

nadzór instytucje państwowe wciąż nie potrafią pociągnąć do odpowiedzialności osób 

prowadzących rzeczone rejestry. Nieustanne przeobrażenia oraz nowe sposoby działania 

wskazanych podmiotów sprawiają natomiast, iż ich działalność jest wciąż bardzo aktywna 

i niezwykle dochodowa, a tysiące osób rozpoczynających działalność gospodarczą pada ich 

ofiarą. Początkiem skutecznej walki z opisanym problemem może być wydany w dniu 27 

stycznia 2017 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w którym osobę prowadzącą 

podobny do omawianych w niniejszej pracy rejestr, uznano za winną popełnienia przestępstwa 

oszustwa26. Celowa wydaje się także dyskusja w przedmiocie możliwości wprowadzenia zmian 

systemowych, które zwiększyłyby ochronę przedsiębiorców w omawianym zakresie. Należy 

bowiem zaznaczyć, iż w miarę zwiększania się dostępności do zasobów informacyjnych oraz 

postępującego procesu cyfryzacji usług administracji publicznej, opisane w niniejszej pracy 

zjawisko może dalej pogłębiać się i rozwijać, naruszając podstawowe zasady systemu 

gospodarczego państwa. 

  

                                                      
26  Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział II Karny, z dnia 27 stycznia 

2017 r., II AKa 173/16, Legalis 1576591 – w rozpatrywanej sprawie tylko jednego rejestru aż 11623 

podmiotów poniosło straty na łączną kwotę 1.187.484,65 zł. 
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ROZWAŻANIA PRAWNE NAD LEGALNOŚCIĄ FUNKCJONOWANIA 

KOMERCYJNYCH REJESTRÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Streszczenie 

Na polskim rynku od wielu lat funkcjonują komercyjne podmioty oferujące nowo 

powstałym przedsiębiorcom możliwość dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie 

rejestrów i ewidencji działalności gospodarczej. Należy przy tym zauważyć, iż przedmiotowe 

rejestry nie są związane z urzędowymi rejestrami prowadzonymi przez instytucje państwowe, 

a umieszone w nich wpisy – pod warunkiem, że rejestry te istnieją - mają zazwyczaj charakter 

informacyjny lub reklamowy. Oferty przesyłane są najczęściej w formie wezwań do zapłaty 

z krótkim terminem płatności, niezwłocznie po rejestracji przedsiębiorcy w państwowym 

rejestrze. Forma, treść oraz wygląd pisma sugerują, iż jest oficjalne pismo urzędowe, a dopiero 

zapoznanie się z jego szczegółami pozwala stwierdzić, iż jest to bardzo często próba 

wprowadzenia w błąd i uzyskania zapłaty. Pomimo, iż opisana powyżej działalność godzi 

w zaufanie społeczne do systemu gospodarczego państwa i jego podstawowych instytucji oraz 

stanowi zagrożenie dla ponadindywidualnych dóbr w sferze życia gospodarczego – organy 

ścigania oraz sprawujące nad nimi nadzór instytucje państwowe wciąż nie potrafią pociągnąć 

do odpowiedzialności osób prowadzących wątpliwe pod względem legalności rejestry. 

Niniejszy referat stanowi uporządkowanie dotychczasowej wiedzy na temat działalności 

opisanych podmiotów, a także jest wprowadzeniem do dyskusji na temat sposobów mogących 

pomóc w skutecznej walce ze wskazanymi przypadkami. 

Słowa kluczowe: rejestry przedsiębiorców, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, oszustwo. 

Summary 

On the Polish market since many years operates commercial entities which offer for 

newly-established entrepreneurs the opportunity to register their business activities in special 

business registers. It must be noted that the registers mentioned above are not in any way related 

to public registers maintained by government institutions and the entries contained therein – 

provided if they exist - have usually informative or advertising character. Offers are usually sent 

in the form of short-term payment requests, immediately after the registration of the 

entrepreneur or legal entity in the government register. The form, content and shape of the 

document suggest that it is an official deed from state institutions, and only after acquainting 
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itself with its details it may be stated that it is very often attempt to deceive and obtain payment. 

Although the activity described above violate the measure of social trust for the economic 

system of the state and its basic institutions, and also poses a threat to over individual goods in 

the sphere of economic life, law enforcement authorities and government authorities which 

supervising them, still cannot bring those who lead this questionable in terms of legality 

registers to justice. This paper is an overview of the knowledge we achieve about the activities 

of described entities, and is an introduction to the discussion about possible methods that can 

help to fight with the indicated cases. 

Keywords: registers of entrepreneurs, certainty in business transactions, fraud. 

  



 

176 

Bibliografia 

Literatura 

1. Safjan M., komentarz do art. 66, [w] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, 

red. Pietrzykowski K., Wyd. 8, Warszawa 2015, s. 328 i n. 

2. Szafrański A., Rejestry Przedsiębiorców, [w] Publiczne prawo gospodarcze, Snażyk Z., 

Szafrański A., Wyd. 5, Warszawa 2013, s. 90. 

3. Wróblewska K., Rejestry i Ewidencje w obrocie gospodarczym, [w] Prawo 

gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. Bidziński M., Jagiełło D., Warszawa 2016, 

s. 189. 

Czasopisma: 

1. Czubkowska S., Tysiące firm oszukanych przez fałszywe rejestry. Prokuratura wkracza 

do akcji, Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z dnia 12 listopada 2012 r. (nr 219), s. 2. 

Strony internetowe: 

1. Raport Ministerstwa Sprawiedliwości „21 dobrych zmian. Raport 2012”, s. 16, 

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2013/broszura---21-dobrych-zmian.pdf 

[dostęp z 27.04.2017 r.]. 

2. Ministerstwo Rozwoju, Firmy podszywające się pod CEIDG – wyjaśnienie 

Ministerstwa Rozwoju, 14 grudnia 2016 r., 

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/firmy-podszywajace-sie-pod-ceidg-

wyjasnienie-ministerstwa-rozwoju/ [dostęp z 27.04.2017 r.]. 

3. Styczyński J., Lawina wyłudzeń w CEiDG. Prokuratura umywa ręce, a ministerstwo 

bezsilne, Dziennik Gazeta Prawna, 05.01.2016 r., 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/916003,lawina-wyludzen-na-ceidg-

prokuratura-ministerstwo.html [dostęp z 23.04.2017 r.] 

4. Bąk A., Odpowiedź na interpelację nr 33665 w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu 

wpisów do fikcyjnych rejestrów gospodarczych po założeniu nowych przedsiębiorstw, 

Warszawa, 30.07.2015 r., 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=244193D3 

[dostęp z 23.04.2017 r.]. 

5. Tomczykiewicz T., Odpowiedź na interpelację nr 13801 w sprawie przeciwdziałania 

podstępom i oszustwom dokonywanym przez nieuczciwych przedsiębiorców na szkodę 

nowo powstałych firm, Warszawa, 4 marca 2013 r., 



 

177 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6DD6B7D1 

[dostęp z 25.04.2017 r.]. 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr. 131, poz. 764). 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, 

z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 

Orzeczenia: 

1. Postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt III 

KK 181/10, Legalis nr 309855. 

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 

3549/13, Legalis nr 1161364. 

3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział II Karny, z dnia 27 stycznia 2017 

r., sygn. akt II AKa 173/16, Legalis nr 1576591. 

4. Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Karna, z dnia 14 stycznia 2004 r., sygn. akt IV KK 

192/03, Legalis nr 63741.



 

178 

 

TOMASZ PŁACHTEJ  

Kancelaria Adwokacka Tomasz Płachtej 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W OBROCIE 

GOSPODARCZYM – ZAGADNIENIA WYBRANE  

Treść: 1. Rodzaje praw własności intelektualnej. – 2. Cechy charakterystyczne praw 

własności intelektualnej. – 3. Pojęcie obrotu gospodarczego, przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. 

– 4. Najważniejsze instytucje prawa własności intelektualnej. – 4.1. Znaki towarowe. – 

4.2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe. – 4.3. Umowy przenoszące prawa własności 

intelektualnej i licencje. 

1. Rodzaje praw własności intelektualnej 

Prawa własności intelektualnej stanowią co raz ważniejszy element majątkowy 

przedsiębiorstw, w szczególności w gospodarkach postindiustrialnych, opartych na usługach 

i wiedzy. Co raz ważniejsza staje się ich skuteczna ochrona w obrocie gospodarczym. Prawo 

własności intelektualnej łączy w sobie kilka działów prawa (m.in. prawo autorskie i prawo 

własności przemysłowej), których zakwalifikowanie do określonej gałęzi prawa może 

nastręczać trudności. Niewątpliwie prawo autorskie i prawa pokrewne należą do gałęzi prawa 

cywilnego, ze względu na metodę regulacji – równorzędność stron i przedmiot regulacji – 

prawa majątkowe i osobiste, a normy prawa publicznego znajdujące się w tym dziale są 

w zdecydowanej mniejszości. Natomiast prawo własności przemysłowej zawiera w sobie 

równą ilość norm prawa prywatnego, jak i prawa publicznego, co czyni je dyscypliną 

interdyscyplinarną uplasowaną głównie w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego1.  

Samo pojęcie własności intelektualnej pojawiło się dosyć późno i nadal nie jest w pełni 

ukształtowane. Podawane są różne definicje w zależności, czy analizuje się to pojęcie w oparciu 

o definicje wywodzące się z umów międzynarodowych czy prawa polskiego, czy też 

najważniejszych systemów prawnych europejskich. Opierając się na Konwencji 

Sztokholmskiej z 1967r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 2 

określenie „własność intelektualna” stało się w języku prawniczym określeniem niejako 

                                                      
1  A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 9.  
2  Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 

14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 49). 
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nadrzędnym w stosunku do takich określeń jak „własność literacka i artystyczna” oraz 

„własność przemysłowa” 3 . Z kolei w innym akcie prawa międzynarodowego (akapit 4 

premabuły porozumienia TRIPS4) termin ten występuj jako zbiorcze określenie zespołu norm 

dotyczących dóbr intelektualnych oraz jako nazwa zespołu praw podmiotowych dotyczących 

tych dóbr5 . Rozpowszechnienie w polskiej literaturze terminu „własność intelektualna” jest 

wynikiem wpływu terminologii wynikającej z umów międzynarodowych i piśmiennictwa 

zagranicznego głównie rozpowszechnionego w literaturze anglo- i fancuskojęzycznej, choć nie 

jest pojęciem jedynym6. Przykładem próby zakreślenia granic tego pojęcia jest art. 2 dyrektywy 

2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności 

intelektualnej7 , gdzie stwierdzono, że zakresem tej dyrektywy objęte są następujące prawa 

własności intelektualnej: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa 

twórcy topografii półprzewodnikowych, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów 

przemysłowych, prawa z patentu, włącznie z prawami wynikającymi z dodatkowych 

świadectw ochronnych, prawa do oznaczeń geograficznych, prawa ze wzoru użytkowego, 

prawa do nazw handlowych, jeżeli są chronione jako prawa wyłączne w danym prawie 

krajowym. Problematyczne jest też umiejscowienie terminu „własność intelektualna” 

w stosunku do innych praw na dobrach niematerialnych – np. dóbr osobistych, które to pojęcie 

często używane jest w literaturze. Przyjmuje się, że o zaliczeniu przedmiotów intelektualnych 

do kategorii dóbr niematerialnych decyduje porządek prawny, przyznając tym dobrom ochronę 

prawną8. Prawo zaliczenia do kategorii praw na dobrach niematerialnych mają charakter praw 

podmiotowych bezwzględnych, skutecznych erga omnes 9 . Jednakże prawa własności 

intelektualnej w znaczeniu podmiotowym jest w nauce traktowane jako pojęcie szersze niż 

prawa na dobrach niematerialnych. Niezbędnym jest zatem wyznaczenie granic sprawy 

z zakresu własności intelektualnej na potrzeby niniejszego artykułu.  

                                                      
3  A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 

2000, s. 22-23. 
4  Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. eur-lex.europa.eu, 1994-12-

23. [dostęp z 8.05.2017 r.]. 
5  R. Skubisz [w:] red. R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14A, 

Warszawa 2012, s. 44-45. 
6  R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle 

prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 252. 
7  Dz. U. UE L 2005.94.37. 
8  A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 

2000, s. 26. 
9  R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle 

prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 232. 
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Najkrótszą i najtrafniejszą, zdaniem autora, definicję podaje R. Skubisz 10 , którego 

zdaniem prawo własności przemysłowej w znaczeniu przedmiotowym wraz z prawem 

autorskim i prawami pokrewnymi oraz prawem do baz danych tworzy prawo własności 

intelektualnej.  

2. Cechy charakterystyczne praw własności intelektualnej 

Cechą charakterystyczną praw własności intelektualnej jest skuteczność przeciwko 

wszystkim, skutecznych erga omnes11. Bezwzględny charakter tych prawa oznacza, że są one 

skuteczne względem wszystkich podmiotów innych niż uprawniony (erga omnes), zaś 

obowiązek osób trzecich względem podmiotu uprawnionego z tytułu prawa bezwzględnego 

sprowadza się w zasadzie do niewkraczania w sferę możności postępowania podmiotu 

uprawnionego, np. nienaruszania patentu poprzez produkcję rozwiązania identycznego 

z wynalazkiem chronionym za pośrednictwem patentu12. Oznacza to, że uprawniony z takiego 

prawa ma możliwość skierowania swojego roszczenia o zaniechanie naruszania jego prawa 

podmiotowego, przeciwko każdemu, kto jego prawo narusza. Krąg osób jest przy tym 

nieograniczony, bo każdy, kto narusza prawo uprawnionego staje się jego dłużnikiem, 

przeciwko któremu może skierować swoje powództwo. Prawa te ukształtowane są zatem na 

wzór prawa własności i innych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest owa 

skuteczność erga omnes.  

Kolejną cechą charakterystyczną praw własności intelektualnej jest określona, 

zamknięta ilość tych praw – numerus clausus. Tradycyjnie przyjmuje się, że katalog dóbr 

niematerialnych jest zamknięty, co oznacza, że z podmiotowym prawem własności 

przemysłowej mamy do czynienia tylko w przypadku, gdy przepisy prawa przedmiotowego 

przyznają w relacji do określonego dobra intelektualnego, np. wynalazku, wyłączne prawo 

podmiotowe o charakterze bezwzględnym13. 

                                                      
10  R. Skubisz [w:] red. R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14A, 

Warszawa 2012, s. 54. 
11  R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle 

prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 232. 
12  S. Grzybowski, [w:] red. S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Warszawa 1985, s. 232; R. Skubisz 

[w:] red. R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14A, Warszawa 2012, 

s. 60; A. Michalak [w:] red. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, 

komentarz do art. 1. 
13  H. R. Howe, J. Griffiths (red.), Concepts of Property, Cambridge 2013, s. 9 i n.; R. Skubisz, 

[w:] red. R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, Tom 14A, Warszawa 2017, 

s. 61–62. 
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3. Pojęcie obrotu gospodarczego, przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 

Obrót gospodarczy to pojęcie, które nie zostało legalnie zdefiniowane. Najczęściej 

przyjmuje się, że są to stosunki cywilne między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej 

przez nich działalności gospodarczej, gdyż tak opisywane są sprawy gospodarcze (art. 2 ustawy 

z dnia 24.05.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych14).  

Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w przepisie art. 551 k.c.15 Zgodnie z tym 

przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych 

i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono 

w szczególności: 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 

przedsiębiorstwa); 

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów 

i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 

3)  prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz 

prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków 

prawnych; 

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

5) koncesje, licencje i zezwolenia; 

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

8) tajemnice przedsiębiorstwa; 

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorstwo jest zatem zorganizowanym zespołem składników niematerialnych 

i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem jedynie 

zorganizowany dla spełnienia funkcji prowadzenia działalności gospodarczej zespół 

określonych składników może być potraktowany jako przedsiębiorstwo. Nie odrywa się więc 

ustawodawca od funkcjonalnego pojmowania przedsiębiorstwa („prowadzenia 

przedsiębiorstwa”; „prowadzenia działalności gospodarczej”), a „przedsiębiorstwo 

w znaczeniu przedmiotowym” traktuje jako instrument realizacji funkcji gospodarczej. Na 

marginesie zaś można nadmienić dla konfrontacji, że „wykonywanie wolnego zawodu” 

                                                      
14  Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

723 z późn. zm.). 
15  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). 
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odbywa się bez „zorganizowanego przedsiębiorstwa”16. 

Dla obowiązującej regulacji charakterystyczny jest brak normatywnego powiązania 

pojęć przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.  

Nie są to zatem pojęcia tożsame, a także nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić 

przedsiębiorstwo, ale też jeden przedsiębiorca może prowadzić dwa lub więcej przedsiębiorstw. 

Jeden przedsiębiorca (kupiec, podmiot gospodarczy) może prowadzić równolegle działalność 

w kilku całkowicie różnych dziedzinach, wykorzystując w tym celu kilka odrębnych 

i autonomicznych kompleksów majątkowych, z którymi są związane odrębne dobra 

niematerialne (np. znaki towarowe) oraz różna klientela17 . Teza o możliwości prowadzenia 

przez przedsiębiorcę więcej niż jednego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym 

znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie 18 , choć w doktrynie pojawiły się też 

stanowiska przeciwne19. 

Przedsiębiorstwo jest przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie 

działalności gospodarczej zostało de lege lata zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 2 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej20 , zgodnie z którym "Działalnością gospodarczą jest 

zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana 

w sposób zorganizowany i ciągły"21. 

4. Najważniejsze instytucje prawa własności intelektualnej 

4.1. Znaki towarowe 

Najważniejszym, zdaniem autora, z punktu widzenia uczestników obrotu 

gospodarczego, prawem własności intelektualnej jest znak towarowy. Ze względu na 

powiązanie pochodzenia towarów i usług z przedsiębiorstwem można zauważyć coraz większe 

                                                      
16  E. Gniewek [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wyd. 7, Warszawa 2016, 

komentarz do art. 551k.c. 
17  M. Morek [w:] red. K. Osajda, Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. 

Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), Warszawa 2017, komentarz do art. 551 k.c. 
18  Uchwała SN z dnia 12 stycznia 2001 r., III CZP 44/00, OSNC 2001, nr 5, poz. 69 oraz postanowienie SN 

z dnia 9 grudnia 2010 r., IV CSK 210/10, Legalis. 
19  J. P. Naworski, Glosa do wyr. SN z 14.11.2013 r., II CSK 104/13, Glosa 2015, nr 3, s. 24.  
20  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. 

zm.). 
21  M. Morek [w:] red. K. Osajda, Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. 

Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), Warszawa 2017, komentarz do art. 551 k.c. 
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biznesowe znaczenie znaków towarowych w obrocie gospodarczym, które często stanowią 

najcenniejszy składnik niematerialny przedsiębiorstwa. Znaki towarowe to symbole, które 

komunikują uczestnikom rynku: 

1) pochodzenie towaru lub usługi z konkretnego źródła; 

2) właściwości towaru lub usługi oznaczonego znakiem towarowym, np. jakość czy 

trwałość; 

3) skojarzenia związane z samym znakiem towarowym, np. prestiż, luksus, młodość. 

Właśnie to za pomocą znaków towarowych podmioty gospodarcze zdobywają klientów, 

zapewniają sobie ich lojalność i generują wzrost gospodarczy22. Dla obrotu gospodarczego ich 

ochrona jest najważniejszym działaniem w zakresie własności intelektualnej przedsiębiorstw.  

Zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 120 p.w.p.23 znakiem towarowym może być 

każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje 

się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma 

przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

Oznaczenie, aby było uznane za znak towarowy musi spełniać łącznie dwa warunki, 

a mianowicie:  

1) być graficznie przedstawialne (graficzna przedstawialność musi dotyczyć bądź samego 

znaku, bądź opisu tego znaku i dotyczyć zmysłu wzroku) oraz  

2) nadawać się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego 

przedsiębiorstwa.  

Zgodnie ukształtowanym orzecznictwem rejestracji podlegają znaki graficzne, 

dźwiękowe i dotykowe, gdyż da się je przedstawić lub opisać graficznie, lecz nie podlegają już 

znaki zapachowe i smakowe, ze względu na brak możliwości zapisu tego znaku w formie 

graficznej, a także niski poziom zdolności odróżniającej. To samo dotyczy pojedynczego 

koloru, czy generalnie kompozycji kolorystycznej.  

W polskim systemie prawa własności przemysłowej na znak towarowy, który został 

zgłoszony do Urzędu Patentowego i spełnia powyższe wymagania udzielane jest prawo 

ochronne. Nadanie prawa ochronnego na znak towarowy daje uprawnienie do wyłącznego 

używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.). Powoduje to, że uprawniony może wystąpić 

                                                      
22  M. Witkowska i A. Michalak [w:] red. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 

2016, komentarz do art. 120.  
23  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776). 
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przeciwko każdej osobie, która używa jego znaku bez jego zgody o zaniechanie, a taka osoba 

nie może bronić się zarzutem działania w dobrej wierze, czy braku wiedzy o rejestracji znaku 

i nadaniu mu prawa ochronnego. Najskuteczniejszą zatem ochroną znaku towarowego 

i zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, jest jego rejestracja w UP lub innym 

urzędzie zajmującym się prawną rejestracją znaków towarowych i przyznawaniem 

odpowiednich praw ochronnych na znaki towarowe (np. EUIPO w Alicante).  

Rejestracja znaku i nadanie mu prawa ochronnego w zakresie ochrony na obszarze RP 

odbywa się w postępowaniu przez Urzędem Patentowym RP. Zgodnie z art. 1291 

p.w.p. bezwzględnymi podstawami odmowy rejestracji powodującymi nieudzielenie prawa 

ochronnego na zgłaszane oznaczenie są sytuacje, w których dane oznaczenie: 

1) nie może być znakiem towarowym (tzw. abstrakcyjność zdolność odróżniająca)24; 

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone 

(np. nadmierne proste oznaczenie w danej grupie towarowej – „mleko” dla mleka); 

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, 

w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, 

przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (np. „litrowe 

mleko” lub „mocne” dla papierosów25); 

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są 

zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (tzw. znaki 

wolne), np. „skarb kibica”26; 

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny 

do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru np. kształt 

klocka lego lub tabletki do zmywarki27; 

6) zostało zgłoszone w złej wierze; 

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – np. godło związku 

radzieckiego – OHIM uznał, że może źle się kojarzyć w niektórych krajach wschodnich 

UE28; 

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, 

                                                      
24  M. Witkowska i A. Michalak, [w:] red. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 

2016, komentarz do art. 120. 
25  Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2006 r., II GSK 349/05, Legalis. 
26  Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09, Legalis. 
27  Wyrok SPI z dnia19 września 2001 r., T-30/00, Henkel v. OHIM, "TABS-SQUARE/RED/WHITE", Zb. Orz. 

2001, s. II–2663, pkt 44 i 53. 
28  Wyrok Sądu UE z dnia 20 września 2014 r., T-232/10, Couture Tech Ltd v. OHIM, Zb. Orz. 2011, s. II–6469. 
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patriotyczne lub tradycję narodową; 

9) zawiera symbol - Rzeczypospolitej Polskiej, urzędów oraz takie symbole innych 

państw, organizacji między narodowych itp. oraz mylne oznaczenia geograficzne. 

Zgodnie z art. 1321 p.w.p. względnymi podstawami odmowy rejestracji, które 

uwzględniane są na skutek zasadnego sprzeciwu uprawnionego, powodującymi nieudzielenie 

prawa ochronnego na zgłaszany znak towarowy są sytuacje, w których dany znak towarowy: 

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 

2) jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego 

z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów (np. 

znak „Mercedes” w branży samochodowej); 

3) jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa 

ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów 

identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, 

które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem 

wcześniejszym (np. „Mercedes” w branży usług naprawy samochodów); 

4) jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono 

prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla 

jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej 

przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla 

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (np. Coca-Cola w każdej 

sytuacji); 

5)  jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której 

oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej 

Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do 

oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli 

zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności 

ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym. 

Jak to wyżej zostało wskazane zarzuty dotyczące względnej odmowy rejestracji 

uwzględniane są tylko na skutek sprzeciwu osoby uprawnionej. Regulacja taka została 

wprowadzona do polskiego sytemu na skutek ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie 

ustawy – Prawo własności przemysłowej29, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. 

zmieniając system pełnego badania znaków na system rejestracji znaków, w którym względne 

                                                      
29  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1615).  
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podstawy rejestracji brane pod uwagę są tylko na zarzut zgłoszony w sprzeciwie.  

 Karnoprawna ochrona znaków towarowych została przewidziana poprzez 

wprowadzenie w ustawie prawo własności przemysłowej 2 szczególnych rodzajów czynów 

zabronionych – 1 przestępstwa i 1 wykroczenia.  

 Najważniejszym czynem zabronionym, jest przestępstwo określone w art. 305 p.w.p., 

gdzie przewidziano penalizację oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym, w celu wprowadzenia do obrotu, bez zgody 

uprawnionego. Penalizacji podlega także obrót towarami oznaczonymi takimi znakami, 

a sankcją jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (ust. 1). 

Ustawodawca przewidział typ kwalifikowany przestępstwa w postaci uczynienia sobie 

z przestępstwa źródła stałego dochodu lub dopuszczenia się tego przestępstwa w stosunku do 

towaru o znacznej wartości (ust. 3), oraz typ uprzywilejowany w przypadku mniejszej wagi 

(ust. 2).  

W przypadku tego typu czynu zabronionego, bardzo często może dochodzić do 

kumulatywnego zbiegu z czynem z art. 286 § 1 k.k.30 (oszustwo), w przypadku gdy doszło po 

stronie pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, lub z art. 24 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji31, w sytuacji, gdy zewnętrzna postać produktu będzie 

w danym przypadku stanowiła znak towarowy i zostaną spełnione pozostałe znamiona 

przewidziane w tym przepisie32.  

Zgodnie z art. 306 w razie skazania za przestępstwo oznaczania lub obrotu towarami 

podrobionym znakiem towarowym sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa 

materiałów lub narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa. W przypadku typu kwalifikowanego przestępstwa 

(art. 305 ust. 3 p.w.p.) taki przepadek jest obligatoryjny.  

W art. 308 p.w.p. przewidziano wykroczenie polegające na wprowadzeniu do obrotu 

towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mniemanie, że 

przedmioty te korzystają z takiej ochrony. Chodzi tu o wyróżnik ®, TM lub CTM.  

  

                                                      
30  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.). 
31  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 

1503, z późn. zm.). 
32  M. Słomski [w:] red. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz 

do art. 305.  
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4.2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe 

Drugą grupą praw mającą olbrzymie znaczenie w obrocie gospodarczym są prawa 

autorskie. Ze względu na bardzo szeroką definicję utworu oraz wyjątkowo częste 

wykorzystywanie działalności twórczej innych osób, problematyka ochrony tych praw, 

skutecznego ich przenoszenia i zgodnego z prawem korzystania z nich jest niezmiernie istotna 

w działalności gospodarczej. Zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 1 ust. 1 prawa 

autorskiego33 , utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

Jest on przedmiotem prawa autorskiego i podlega ochronie od chwili ustalenia, a nie utrwalenia. 

Oznacza, to, że istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią przez co najmniej jedną osobę 

poza twórcą i zidentyfikowania utworu34 oraz posiadał poziom artystyczny będący wynikiem 

działalności twórczej35. Wykazywać tą okoliczność można wszelkimi środkami dowodowymi, 

w tym także zeznaniami świadków i zeznaniami stron, choć dla bezpieczeństwa i pewności 

obrotu gospodarczego, profesjonaliści uczestniczący w tym obrocie starają się zabezpieczyć 

swoje interesy dokonując zapisu i utrwalenia takiego utworu oraz prac obrazujących jego 

powstawania, gdyż świadczyć będzie to autorstwie utworu. Podkreślić należy, że utwór podlega 

ochronie chociażby miał postać nieukończoną. Ustawa wyróżnia następujące utwory: 

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 

2) plastyczne; 

3) fotograficzne; 

4) lutnicze; 

5) wzornictwa przemysłowego; 

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 

7) muzyczne i słowno-muzyczne; 

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 

9) audiowizualne (w tym filmowe). 

 Ustawa wprowadza wyjątek wskazując, że ochroną nie są objęte ochroną odkrycia, 

idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 

Działalność twórcza oznacza, że ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje 

                                                      
33  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, 

z późn. zm.). 
34  K. Grzybczyk, w: red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 

2017, komentarz do art. 1.  
35  Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1973 r., I CR 91/73, OSP 1974, nr 78, poz. 157, s. 331. 
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tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od 

innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień 

nie ma znaczenia, oraz określony samodzielny wkład intelektualny człowieka36. 

 Z art. 8 prawa autorskiego wynika generalna zasada, że prawo autorskie przysługuje 

twórcy. Choć ustawa nie wymienia kim jest twórca, a w prowadza tylko domniemanie, że to 

osoba wymieniona jako autor na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do 

publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu, 

to przyjmuje się, że jest to osoba, która wniosła intelektualny wkład w powstanie utworu37.  

Właściciel przedsiębiorstwa może stać się właścicielem praw autorskich zatem przez 

tworzenie utworu, lub musi go nabyć na podstawie umowy. Takie nabycie jest możliwe też na 

podstawie umowy o pracę, w której zawarte będzie zakres pracy i zastrzeżenie przejścia praw 

autorskich co do utworu wykonanych przez pracownika w ramach jego obowiązków 

pracowniczych (art. 12). Problematyka nabycia praw autorskich majątkowych na podstawie 

umowy przenoszącej prawa autorskie majątkowe zostanie omówiona w osobnym miejscu. 

Istotne do podkreślenia w tym miejscu jest to, że przenieść w drodze umowy można tylko prawa 

autorskie majątkowe, ale nie można przenieść praw autorskich osobistych.  

Zgodnie z art. 16 prawa autorskiego autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną 

w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności 

prawo do: 

1) autorstwa utworu; 

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 

anonimowo; 

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

Prawa takie nie podlegają zatem zbyciu i nie mogą być przeniesione na inną osobą. Ich 

pomiotem zawsze będzie twórca. Pomijając teoretyczne koncepcje w przedmiocie dualizmu 

lub jedności praw autorskich, istnieje zgoda, że możliwość przeniesienie dotyczy tylko 

autorskich praw majątkowych. 

Autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu i rozporządzania 

nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 

                                                      
36  A. Barta , R. Markiewicz, A. Matlak, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, [w:] red. A. Barta, Prawo 

autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017, s. 8. 
37  Tamże, s. 86 i n. 
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pr. autorskiego). Przepis ten wprowadza zasadę, że przysługują one twórcy, lecz mogą być 

przeniesione na inną osobę zarówno w obrocie inter vivos, jak i mortis causa. 

Treść majątkowych praw autorskich jest definiowana podobnie jak treść prawa 

własności. Twórca ma wyłączne prawo decydowania o tym, czy, kiedy i jak dzieło jego będzie 

wykorzystane38 i podobnie jak właściciel rzeczy, twórca może z wyłączeniem innych osób 

korzystać z utworu, upoważnić w drodze różnego rodzaju umów inne osoby do takiego 

korzystania oraz rozporządzać prawem do korzystania z dzieła. Zbieżność powyższej definicji 

z modelem prawa własności przejawiałaby się przede wszystkim w tym, że twórcy gwarantuje 

się sferę możności postępowania względem dzieła w analogiczny sposób, jak w prawie 

własności: wolno mu czynić wszystko, czego ustawodawca wyraźnie nie wyłączy spod jego 

dyspozycji39.  

W przeciwieństwie do prawa własności w prawie autorskim występuje tzw. dozwolony 

użytek osobisty. Ma on jednak zastosowanie tylko do osób fizycznych i to poza ich 

działalnością gospodarczą, zatem w obrocie gospodarczym nie jest dozwolony40.  

 Dla wyjaśnienia zakresu praw autorskich majątkowych konieczne jest wyjaśnienie 

pojęcia „pola eksploatacji”. Pola eksploatacji to termin, który ma na celu konkretyzację zakresu 

możliwych form korzystania z utworu41. 

W art. 50 pr. autorskiego jako odrębne pola eksploatacji wymienione zostały 

wymienione przykładowo: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Prawnokarna ochrona praw autorskich przewidziana została poprzez wprowadzenie 

                                                      
38  SPP, E. Traple SPP t. 14A, 2017 red. Barta s. 145.  
39  SPP, E. Traple SPP t. 14A, 2017 red. Barta s. 152. 
40  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 227; K. Gienas, [w:] Ustawa o prawie autorskim, 

red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011, s. 185–186; S. Stanisławska-Kloc, [w:] Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2014, s. 349. 
41  M. Załucki w red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017, 

komentarz do art. 50. 
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kilku szczególnych typów czynów niedozwolonych w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

Najważniejszym przepisem karnym chroniącym autorskie prawa osobiste jest art. 115 

ust. 1, który penalizuje plagiat, czyli przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd 

co do autorstwa utworu, zarówno w całości lub w części. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny 

karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat. 3. Takiej samej karze podlega 

rozpowszechnianie cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, czy to 

w wersji oryginalnej czy opracowania (ust. 2). Tak samo penalizowane jest publiczne 

zniekształcenie utworu (ust. 2). 

 Inne formy naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych zostały 

spenalizowane w osobnych przepisach (art. 116 – 119) lub ogólnie, jeżeli naruszają przepisy 

wskazane w art. 115 ust. 3 (art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86 ust. 4, art. 97, 

art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4) jeżeli zostały dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.  

Jednym z szczególnych typów czynów niedozwolonych bezprawne, czyli bez 

uprawnienia lub brew jego warunkom, rozpowszechnianie cudzego utworu i to zarówno 

w wersji oryginalnej, jak i opracowania (art. 116 ust. 1). Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, 

karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wprowadza typy 

kwalifikowane przestępstwa w postaci działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

(ust. 2), a także uczynienie sobie źródła stałego dochodu lub organizowanie lub kierowanie 

działalnością przestępną (ust. 3) oraz typ uprzywilejowany – nieumyślny (ust. 4).  

Kolejnym szczególnym rodzajem czynu zabronionego przewidzianego przez prawo 

autorskie jest bezprawne, czyli bez uprawnienia lub brew jego warunkom, utrwalanie 

i zwielokrotnianie cudzego utworu w celu rozpowszechniania i to zarówno w wersji 

oryginalnej, jak i opracowania (art. 117 ust. 1). Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wprowadza typ 

kwalifikowany przestępstwa w uczynienia sobie źródła stałego dochodu lub organizowanie lub 

kierowanie działalnością przestępną (ust. 2).  

Zabroniony jest też obrót nielegalnymi kopiami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

(art. 118 ust. 1) polegający na nabywaniu lub pomocy w zbyciu, albo na przyjęciu lub pomocy 

w ukryciu przedmiotu będącego nośnikiem utworu. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ustawa wprowadza typ kwalifikowany przestępstwa w postaci 

uczynienia sobie źródła stałego dochodu lub organizowania lub kierowania działalnością 

przestępną (ust. 2) oraz typ uprzywilejowany – nieumyślny (ust. 3). 

Czynem zabronionym jest też wytwarzanie urządzeń i komponentów przeznaczonych 
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do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych przed nielegalnym 

kopiowaniem nośników utworów, a także obrót takimi urządzeniami (art. 1181 ust. 1). Czyn taki 

zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

Ustawa wprowadza typ uprzywilejowany – posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie 

takiego urządzenia lub komponentu (ust. 2). 

Utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli korzystania z utworu lub odmowa udzielenia 

informacji jest czynem zabronionym opisanym w art. 119, zagrożonym karą grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.  

Zgodnie z art. 121 prawa autorskiego w razie skazania za przestępstwa wskazane wyżej 

sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 

chociażby nie były własnością sprawcy, a może też orzec przepadek przedmiotów służących do 

popełnienia przestępstwa.  

Niektóre rodzaje przestępstw ścigane są z oskarżenia prywatnego, lecz przewidziana 

jest także możliwość, że w imieniu uprawnionego występuje właściwa organizacja zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi (art. 122 i 1221).  

4.3. Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej i licencje 

Autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej są zbywalne i można 

nimi rozporządzać. Przejście tych praw na inną osobę możliwe jest wraz z wygaśnięciem praw 

dotychczasowego uprawnionego lub bez wygaśnięcia takiego prawa, czyli uprawnienie do 

korzystania z takiego utworu. Ostatni rodzaj przeniesienia praw nazywany jest licencją, która 

jest najbardziej rozpowszechnioną formą obrotu tymi prawami w obrocie gospodarczym. 

Pomimo pewnych odmienności pomiędzy prawem autorskim i prawem własności 

przemysłowej, można znaleźć daleko idące cechy wspólne. Przeniesienie praw może nastąpić 

na gruncie art. 555 k.c. czyli sprzedaży praw, do którego stosuje się odpowiednio przepisy 

o sprzedaży rzeczy (art. 535 i n. k.c.). Zgodnie z regulacjami szczególnymi zawartymi w prawie 

autorskim (art. 41 pr. autorskiego) umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe powinna 

być odpłatna i dokładnie określać pola eksploatacji.  

Określenie pól eksploatacji jako wymóg umowy o przeniesienie majątkowych praw 

autorskich wywołuje pewne kontrowersje. W doktrynie nie ma zgodności co do tego, jakie 

skutki rodzi pominięcie danego pola eksploatacji. Według jednej z opinii, która dominuje także 

w orzecznictwie, dopuszczalne jest dokonanie wykładni oświadczeń woli stron w tym zakresie 

i ustalenie, jaki był zgodny zamiar i cel umowy, a zatem umowa może być utrzymana także 
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i wówczas, gdy nie wymienia jakichkolwiek pól eksploatacji42. Z kolei według innego poglądu, 

umowa prawnoautorska musi wymieniać pola eksploatacji i czynić to w sposób wyraźny. Brak 

wymienienia pola eksploatacji oznacza, że umowa go nie obejmuje43.  

W przeciwieństwie do prawa autorskiego w prawie własności przemysłowej nie 

obowiązuje zasada odpłatności (art. 20 p.w.p.). Zbycie lub przeniesienie może nastąpić zatem 

także nieodpłatnie, co wyraźnie przewiduje wskazany przepis. Zbyć lub przenieść można także 

prawa do uzyskania patentu, prawa do prawa ochronnego i prawa do prawa z rejestracji (art. 12 

p.w.p.). 

Licencja na ogół ujmowana jest jako dwustronna czynność prawna, w wyniku której 

wyłącznie uprawniony udziela innej osobie upoważnienia do korzystania z danego prawa44. 

Legalna definicja licencji znalazła się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(art. 41), jak i w prawie własności przemysłowej (art. 66 p.w.p.).  

Na tle prawa autorskiego jej treścią jest upoważnienie do używania utworu we 

wskazanym przez strony zakresie udzielone licencjobiorcy przez osobę wyłącznie uprawnioną 

lub też inną osobę upoważnioną do udzielenia licencji. Oznacza to możność eksploatacji utworu 

w obrocie przez osoby trzecie w ramach przysługującej uprawnionemu sfery wyłączności. 

Stronę udzielającą upoważnienia nazywa się licencjodawcą, z kolei upoważnionego – 

licencjobiorcą. W aktualnym stanie normatywnym licencję należy traktować zaś jako 

obciążenie prawa wyłącznego, gdyż korzystanie przez licencjobiorcę z tego prawa powoduje 

zmianę tego prawa, która nie polega na jego wzmocnieniu45. W prawie własności przemysłowej 

licencja jest to upoważnienie uprawnionego do korzystania z jego własności intelektualnej 

(wynalazku, znaku towarowego itp.).  

Zarówno w prawie autorskim, jak i w prawie własności przemysłowej przewidziano dla 

umowy o przeniesienie prawa, jak i dla umowy licencyjnej formę pisemną pod rygorem 

nieważności (art. 53 pr. autorskiego i art. 67 ust. 2 i art. 76 ust. 1 p.w.p.).  

Umowa licencyjna wymaga szczególnego zaufania i współpracy stron. Wiele typowych 

obowiązków stron tej umowy ma charakter świadczeń o charakterze osobistym w tym 

znaczeniu, że ich wartość i wykonanie zależą od pozycji finansowej i umiejętności danej 

                                                      
42  J. Szczotka, Naruszenie wymogu specyfikacji pól eksploatacji, [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. 

Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, 

Kraków–Warszawa 2007, s. 367 i n. 
43  J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymieniania pól eksploatacji w umowie licencyjnej, ZNUJ PPWI 2007, 

Nr 100, s. 148 i n. 
44  M. Załucki [w:] red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 

2017, komentarz do art. 41. 
45  M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2008, s. 284 

i n. 
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strony46. Dlatego zasadą jest, że umowa licencyjna nie przewiduje udzielenia dalszej licencji 

(sublicencji), o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w umowie, jednakże udzielenie dalszych 

sublicencji jednak nie jest dozwolone (art. 76 ust. 5 p.w.p., art. 67 ust. 3 pr. autorskiego). 

  

                                                      
46  S. Sołtysiński, [w:] System prawa własności intelektualnej, t. 3. Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, 

A. Szajkowski, Wrocław–Warszawa 1990, s. 489 i n. 
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W OBROCIE GOSPODARCZYM – 

ZAGADNIENIA WYBRANE 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wybranych, najważniejszych zdaniem autora, 

przepisów związanych z ochroną praw własności intelektualnej przedsiębiorstw. W artykule 

zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z ochroną praw własności intelektualnej 

w obrocie gospodarczym z punktu widzenia uczestników tego obrotu. Są to głównie kwestie 

materialnoprawne, z którymi najczęściej spotyka się w obrocie gospodarczym. Dotyczy to 

przede wszystkim materialnoprawnej problematyki znaków towarowych i praw autorskich, 

a także umów przenoszących te prawa i umów licencyjnych oraz ochrony prawnokarnej tych 

praw. 

Słowa kluczowe: własność intelektualna, znak towarowy, prawa autorskie, umowy 

przenoszące prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, ochrona prawnokarna, obrót 

gospodarczy. 

 

Summary 

This article discusses selected, in author's opinion principal regulations referring to 

company’s intellectual property rights. The article looks at issues associated with protecting 

intellectual property rights in economic turnover from the point of view of subjects of such 

turnover. These are mostly substantive issues that are most frequently encountered in economic 

turnover, primarily  involving trade marks and copyrights, agreements transferring these rights, 

licence agreements  and criminal law protection.  

Keywords: intellectual property, trademark, copyrights, agreements transferring intellectual 

property rights, license agreements, criminal law protection, trade 
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TAJEMNICA BANKOWA:  

WSPARCIE CZY PRZESZKODA W ZWALCZANIU 

PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ? 

Treść: 1. Wprowadzenie. – 2. Zakres i pojęcie tajemnicy bankowej. – 3. Pojęcie 

czynności bankowej. – 4. Wyłączenie tajemnicy bankowej. – 5. Wyłączenie tajemnicy 

bankowej na żądanie prokuratora. – 6. Tajemnica bankowa w pracy organów podatkowych. – 

7. Wyłączenie tajemnicy bankowej na żądanie Policji. – 8. Banki, a działania przestępcze. – 9. 

Wyłączenia tajemnicy bankowej w judykaturze. – 10. Podsumowanie. 

1. Wprowadzenie 

Tajemnica bankowa jest bez wątpienia jedną z najszerzej znanych instytucji prawnych 

w społeczeństwie. Składa się na to zarówno powszechność jej stosowania, obecnie rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy posiada bez mała 80% Polaków 1  oraz wrosło w kulturę 

przysłowiowe przekonanie, o dyskrecji z jaką działają banki. O ile zaufanie do banku jako 

instytucji, zostało w ostatnich latach nadszarpnięte, zwłaszcza w kontekście roli jaką odegrały 

w kryzysie w 2008 r., czy kontrowersji związanych z udzielaniem kredytów we frankach 

szwajcarskich, to wciąż wynosi ono w Polsce 45%2, w porównaniu do zaufania do Policji – 

65%3, sądów – 45%4, czy Sejmu i Senatu – 30%5. Na historyczny aspekt stosowania tajemnicy 

bankowej, zwraca uwagę Jan Byrski: „Już na przełomie XIX i XX wieku podmioty wykonujące 

działalność bankową na terenie obecnej Polski wywodziły z obowiązku staranności 

»sumiennego kupca« przymus zachowania tajemnicy dotyczącej wysokości obrotów i stanów 

rachunków czy informacji o samym istnieniu rachunku (wkładu). O gospodarczym znaczeniu 

tajemnic w działalności bankowej świadczą już regulacje ustawy z 17 marca 1928 r. – Prawo 

                                                      
1  T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, Warszawa 2013, s. 7. 
2  M. Twardochleb, Banki nie zawsze uczciwe?, http://www.procontent.pl/banki-nie-zawsze-uczciwe-raport-z-

ogolnopolskiego-badania-opinii-publicznej-na-temat-wizerunku-bankow-w-polsce-2/  

[dostęp z 06.04.2017 r.]. 
3  M. Omyła-Rudzka, Zaufanie społeczne, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF [dostęp 

z 06.04.2017 r.]., s. 15 . 
4  Tamże, s. 15. 
5  Tamże, s. 15. 
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bankowe6, gdzie przedsiębiorstwa bankowe miały status prawny kupca rejestrowego, którego 

obowiązywała tajemnica handlowa” 7 . Źródeł tajemnicy bankowej w polskim porządku 

prawnym można doszukiwać się już w ustawie zasadniczej8, są to między innymi regulacje 

zawarte w art. 47, art. 49, art. 51 oraz art. 83. 

2. Zakres i pojęcie tajemnicy bankowej 

Zakres i pojęcie tajemnicy bankowej zostało uregulowane w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe9 (dalej pr. bank.). W myśl wspomnianego przepisu: „Bank, 

osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności 

bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje 

dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji 

umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje”. Analizując treść powyższego 

artykułu, napotyka się na problem użytego przez ustawodawcę pojęcia „czynności bankowej,” 

z którego to treści wprost wynika szeroki zakres obowiązywania, vide „wszystkie dotyczące 

informacje”. Zagadnienie szerokiego rozumienia lub inaczej maksymalizmu, a co za tym idzie 

także stosowania i związanej z tym problematyki art. 105 pr. bank. jest obszernie omawiany 

w doktrynie prawa bankowego: „Zakres tajemnicy bankowej jest szeroki, ponieważ obejmuje 

wszystkie wiadomości dotyczące klienta i kontrahenta banku”10 . Tajemnica bankowa „jest 

szczególnym rodzajem tajemnicy, najbardziej zbliżonym do tajemnicy zawodowej, stanowi jej 

odmianę, charakterystyczną ze względu na zakres podmiotowy zobowiązanych, zakres 

przedmiotowy informacji oraz zwolnienia z obowiązku jej zachowania” 11 . „Przedmiotem 

tajemnicy bankowej pozostają zatem de facto wszelkie dane uzyskane przez bank w toku jego 

działalności i pozostające w związku z wykonywaniem przezeń czynności bankowych, nawet 

wówczas, gdy do powstania określonego stosunku prawnego (zawarcia umowy) nie dochodzi, 

pomimo prowadzonych w tym przedmiocie negocjacji”12 . „W doktrynie istnieje pogląd, iż 

zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej w ustawie z 1997 r. został ujęty w zgodzie z zasadą 

maksymalizmu. Co oznacza, że do tajemnicy bankowej kwalifikują się wszystkie informacje, 

jakie znalazły się w posiadaniu banku, zarówno te, które mają związek z czynnościami 

                                                      
6  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1928 r., 

nr 34 poz. 321), art. 59. 
7  J. Byrski, Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Warszawa 2010, s. 9-10. 
8  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 
9  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.). 
10  Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 336. 
11  G. Sikorski, Prawo bankowe Komentarz, Warszawa 2015, s. 285. 
12  L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperskiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2003, s. 129. 
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bankowymi, jak i inne wiadomości dotyczące osób, które miały chociażby pośredni związek 

z czynnościami bankowymi, niekoniecznie stając się w efekcie stroną umowy z bankiem”13. 

Zgodnie z powyższym, należy zatem przyjrzeć się bliżej pojęciu czynności bankowej 

i możliwie najdokładniej ustalić jej zakres. 

3. Pojęcie czynności bankowej 

Pojęcie czynności bankowej zostało przez ustawodawcę zamieszczone w art. 5 pr. bank. 

Należy od razu zaznaczyć, że ustawa dzieli je na ogólne, wymienione w otwartym katalogu 

(wskazuje na to treść art. 5 ust. 1 pkt 7 pr. bank., vide „inne czynności przewidziane 

w odrębnych ustawach”) art. 5 ust. 1 pr. bank. oraz pozostałe czynności w zamkniętym 

katalogu14 art. 5 ust. 2 pr. bank., z zastrzeżeniem, że stają się nimi (czynnościami bankowymi), 

jeśli są wykonywane przez banki. Tak więc do czynności bankowych zalicza się: przyjmowanie 

wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz 

prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, 

udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie 

i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, 

przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych czynności 

przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach 15 . Ponadto, o ile są one 

wykonywane przez banki, do zbioru czynności bankowych można dodać: udzielanie pożyczek 

pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 

świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, terminowe operacje 

finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów 

i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu 

i sprzedaży wartości dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie 

czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, pośrednictwo 

w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym 16 . Wyraźnie 

widać, że ustawodawca zamiast próby zdefiniowania pojęcia czynności bankowej, umieścił 

w przepisach otwarty i zamknięty katalog czynności, które są nimi z mocy prawa lub mogą się 

nimi stać, jeśli są wykonywane przez banki. Można spotkać się również z odmiennym 

                                                      
13  A. Żygadło, Wyłączenia tajemnicy bankowej, a prawo do prywatności, Warszawa 2011, s. 75-76. 
14  W. Srokosz, Czynności bankowe, [w:] Prawo bankowe w zarysie, red. E. Fojcik-Mastalska, Wrocław 2006, 

s. 214-215. 
15  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.). 
16  Tamże. 
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sposobem klasyfikacji czynności wymienionych w art. 5 pr. bank., na: obiektywne, które „są 

czynnościami bankowymi zawsze, z samej swej natury, a zawodowe wykonywanie tych 

czynności jest zastrzeżone dla banków” 17  oraz czynności bankowe, które można nazwać 

subiektywnymi. „Są to czynności, które zarobkowo może wykonywać każdy. Gdy dokonuje 

ich bank, stają się w tym zakresie czynnościami bankowymi”18. Należy również podkreślić, że 

wspomniany wcześniej zwrot „inne czynności przewidziane w odrębnych ustawach”, 

w katalogu otwartym art. 5 ust. 1 pkt 7 zostawiają furtkę prawodawcy, dla rozszerzenia go 

w przyszłości, jednocześnie wprowadzając zamęt przy próbie doprecyzowania pojęcia. „Ustęp 

1 pkt 7 [pr. bank] dopuszcza zaliczenie do czynności bankowych w sensie obiektywnym także 

czynności nie wymienione w prawie bankowym. Muszą być jednak spełnione łącznie dwa 

warunki: czynność musi być zastrzeżona wyłącznie dla banku oraz uznanie jej za czynność 

bankową może nastąpić tylko w drodze ustawy” 19 . Znakomitym podsumowaniem 

wspomnianych katalogów, w aspekcie praktycznym, tj. w kontekście popełnianych 

przestępstw, jest fragment pracy Jerzego Wójcika: „Najczęściej występują następujące: 

dokonywanie wpłat gotówkowych, a następnie szybkie wypłaty gotówkowe; zakładanie lokat 

– wpłaty i szybkie ich zrywanie – wypłaty, przelewy; wykorzystywanie rachunku firmy jako 

kolejnego etapu transferu kapitału z jednego kraju do drugiego, a następnie do kolejnej firmy, 

czy kraju; wpłacanie dużych kwot gotówki na rachunki w biurach maklerskich i rezygnowanie 

z gry giełdowej (np. inwestowanie czy spekulowanie) lub pozorne zlecenia zakupów akcji bez 

względu na osiągany zysk, a także częste wypłaty; kosztowne pobieranie kredytów bankowych 

wówczas, gdy klient miał pełne zabezpieczenie na rachunku bankowym w tym samym lub 

innym banku; wykazywanie powodu płatności wielkich kwot, np. pod pozorem konsultacji, 

reklamy, czy marketingu; podawanie przez firmy konsultingowe bezzasadnych tytułów 

przelewów na duże kwoty; prowadzenie pozorowanej działalności gospodarczej, przy dużych 

obrotach na rachunku klienta; zakładanie rachunku bankowego lub działalności gospodarczej 

na podstawie fałszywych lub skradzionych dokumentów; rachunek bankowy wykorzystywany 

jest do dużych wpłat, wypłat i przelewów”20. 

  

                                                      
17  B. Smykla, w: Prawo bankowe komentarz, red. W. Góralczyk jr, Warszawa 1999, s. 19.  
18  Tamże, s. 19. 
19  Tamże, s. 21. 
20  J. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: zagadnienia prawne, kryminologiczne 

i kryminalistyczne, Warszawa 2011, s. 363-364. 
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4. Wyłączenie tajemnicy bankowej 

W celu umożliwienia organom ścigania, organom podatkowym oraz instytucjom 

państwa skutecznego wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków, ustawodawca 

przewidział w prawie bankowym, możliwość udzielenia im informacji objętych tajemnicą 

bankową. Szerzej omawiane regulacje przyjęte w art. 105 pr. bank. oraz art. 106 i art. 106a pr. 

bank., są konsekwencją zasady określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: „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 porządku publicznego”21. Z cytowanego przepisu, wyraźnie wynika prymat 

ochrony prawa do prywatności i szczególne wymogi, jakimi obłożono już w ustawie 

zasadniczej, uprawnione do jej otrzymania podmioty. Należy zauważyć, że prawo do 

wnioskowanie o dostęp do tajemnicy bankowej, jest określone nie tylko w prawie bankowym, 

ale również w lex specialis konkretnego podmiotu, któremu przysługują wspomniane 

uprawnienia. „W art. 104 ust.2 pkt 7 pr. bank. po raz pierwszy pojawia się zapis związany 

z działalnością banków mającą na celu przeciwdziałanie przestępczości: chodzi o możliwość 

udzielania informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym 

należącym do tego samego holdingu finansowego, jeżeli jest to niezbędne do należytego 

wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”22 . „Można przyjąć, że z art. 104 pr. bank. 

wynika zasada ochrony tajemnicy bankowej, natomiast w art. 105 pr. bank. zostały określone 

wyjątki od tej zasady”23. Należy również zaznaczyć, że chociaż katalog podmiotów, którym 

przysługuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową, ze względu na użycie w treści 

przepisu słowa „wyłącznie” ma charakter zamknięty, to można zauważyć tendencję do 

systematycznego zwiększania ich liczby przez ustawodawcę24,25. 

5. Wyłączenie tajemnicy bankowej na żądanie prokuratora 

Pierwszym analizowanym przypadkiem jest udzielenie przez bank informacji objętych 

tajemnicą bankową „na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem 

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe: przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

                                                      
21  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483 z późn. zm.), 

art. 31. 
22  G. Sikorski, Prawo bankowe Komentarz, Warszawa 2015, s. 287. 
23  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz…, s. 656. 
24  Tamże, s. 657. 
25  G. Sikorski, Prawo bankowe komentarz…, s. 293. 
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zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej; popełnione 

w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej”26, 

wynikającym z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit b pr. bank. Podstawowym elementem, na który należy 

zwrócić uwagę w budowie tego przepisu, jest obowiązek złożenia przez zainteresowany organ 

odpowiedniego wniosku. Następnie ustawodawca rozróżnia możliwość wyłączenia tajemnicy 

bankowej, w zależności od tego, czy wniosek dotyczy osoby fizycznej, czy osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. 

W kontekście wniosku dotyczącego osoby fizycznej, zwraca się przede wszystkim 

uwagę na fazę prowadzonego postępowania przygotowawczego. Konsekwencją przytaczanych 

regulacji, jest warunek, aby „postępowanie przygotowawcze było w fazie in personam; żądając 

ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową, sąd lub prokurator powinni bezsprzecznie 

wykazać, iż sprawa karna toczy się już przeciwko osobie”27 . „Z punktu widzenia praktyki 

istotne jest przestrzeganie zarówno przez banki, jak i osoby oraz organy żądające od banków 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, podstawowego warunku w postaci sprawdzenia 

(przez bank) i wykazania (przez podmioty żądające informacji) zaistnienia przesłanek 

określonych w komentowanym fragmencie art. 105. Najczęściej występujące »kłopoty« 

z udzielaniem przez banki informacji objętych tajemnicą bankową związane są z toczącymi się 

postępowaniami karnymi (karnymi skarbowymi). Kłopoty te wynikają z jednej strony 

z nieprecyzyjnie sformułowanych wniosków, zawierających żądanie udzielenia informacji 

organom prowadzącym tego typu postępowania, a z drugiej z »nadinterpretacji« stosowanej 

przez banki”28. 

Drugą częścią art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b pr. bank. są regulacje wniosków o dostęp do 

informacji objętych tajemnicą bankową, na żądanie sądu lub prokuratura wobec osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w związku z toczącym 

się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Najważniejszą różnicą, 

w kontekście regulacji analogicznego wniosku wobec osoby fizycznej, jest brak wzmianki 

o fazie toczącego się postępowania. Prawodawca ograniczył tym samym obowiązek sądu 

i prokuratora do postawienia konkretnych zarzutów, pozostawiając jedynie wymóg toczącego 

się postępowania in rem (w sprawie). „Prawo sądu i prokuratora dotyczy więc udzielenia im 

przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową o wszystkich osobach fizycznych, 

                                                      
26  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.), art. 105. 
27  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz…, s. 662. 
28  B. Smykla, w: Prawo bankowe komentarz…, s. 369. 
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których, które w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej popełniły 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe” 29 . Jednocześnie bank nie jest „zobowiązany 

i uprawniony do kontroli zasadności prokuratorskiego lub sądowego żądania udzielenia 

informacji. Nie ma on z oczywistych względów dostępu do akt sprawy. Jedynymi dokumentami 

procesowymi, których bank może skutecznie zażądać są odpisy tych decyzji procesowych, 

które wyznaczają rozpoczęcie odpowiedniej fazy procesu”30 . „[Prawo bankowe] w zakresie 

udzielania informacji sądowi lub prokuratorowi nadal nie jest dopracowane, gdyż nie precyzuje 

trybu, w jakim sąd lub prokurator miałby zwracać się do banku o ujawnienie informacji 

objętych tajemnicą bankową. Wydaje się jednak, że wystarczy przesłanie postanowienia 

o przedstawieniu zarzutów lub udokumentowania postawienia zarzutów w związku 

z przystąpieniem do przesłuchania podejrzanego wraz z określeniem zakresu informacji, które 

są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania karnego lub postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe”31. 

Specjalne uprawnienia prokuratora, dotyczące dostępu do informacji objętych 

tajemnicą bankową, ustawodawca umieścił również w art. 106b prawa bankowego. W myśl 

tych przepisów, prokurator prowadzący postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe może żądać od banku, osób w nim zatrudnionych oraz osób, za pośrednictwem 

których bank wykonuje czynności bankowe, udzielenia mu informacji stanowiących tajemnicę 

bankową, jedynie na podstawie postanowienia wydanego na jego wniosek przez właściwy 

miejscowo sąd okręgowy. Z zawartych w tym artykule sformułowań, wynika większy dostęp 

do informacji objętych tajemnicą bankową. „Żądanie może być skierowane nie tylko do banku 

(przedsiębiorstwa bankowego), ale także do osób w nim zatrudnionych oraz osób, za których 

pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe” 32 . Zwrot „prokurator prowadzący 

postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe” sugeruje, brak obowiązku fazy 

prowadzenia postępowania in personam, w przypadku osoby fizycznej. Podobnie jak 

w przypadku Policji, czy organów podatkowych, ustawodawca zaznaczył, że złożenie wniosku 

o dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową, nie może być pierwszą czynnością, którą 

podejmie prokurator. W ustawie zawarto również wymóg udzielenia zgody, w formie 

postanowienia, przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, a w art. 106b ust. 2 określono 

wymagane we wniosku elementy. W prawie bankowym przewidziano również możliwość 

                                                      
29  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz…, s. 663. 
30  Z. Ofiarski, Prawo bankowe… s. 342-343. 
31  J. Byrski, Tajemnica prawnie chroniona…, s. 293-294. 
32  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz…, s. 713. 
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złożenia przez prokuratora zażalenia na postanowienie sądu w tej sprawie oraz nałożono na 

prokuratora obowiązek pisemnego poinformowania podmiotu zobowiązanego do 

udostępnienia informacji o: treści postanowienia sądu, osobie lub jednostce, której mają 

dotyczyć informacje oraz rodzaju i zakresie tych informacji. 

6. Tajemnica bankowa w pracy organów podatkowych 

Kolejnym omawianym przypadkiem wyłączenia z tajemnicy bankowej, jest 

uregulowany w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. e pr. bank. przykład „Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego w trybie i na zasadach określonych 

w przepisach ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 33  (dalej u.k.a.s.) w związku 

z toczącą się: sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem; sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione 

w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku”. Zgodnie z wspomnianą już ustawą, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, jest organem nadrzędnym, o szczególnej randze, a zatem w praktyce 

najczęściej występuje Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego. Oprócz zadań związanych 

z kontrolą celno-skarbową, określaniem podatków, czy obejmowaniem towarów procedurami 

celnymi34  jest to organ nastawiony na walkę z przestępczością podatkową, a przyznane mu 

uprawnienia w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, są logiczną 

konsekwencją wyznaczonych mu zadań. Ponownie występuje tutaj wspomniany schemat 

udzielenia uprawnień w dostępie do informacji poufnych, zarówno w prawie bankowym, jak 

i ustawie określającej właściwości organu, któremu przyznano dostęp. Szczegółowe regulacje 

dotyczące dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową reguluje art. 48 u.k.a.s. Stawia 

on wymóg złożenia do banku pisemnego żądania przez SKAS lub Naczelnika Urzędu Celno-

Skarbowego, w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie 

o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Bank 

jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego lub 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w przypadku, gdy 

postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w związku z czynami popełnionymi 

w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w zakresie: posiadanych 

                                                      
33  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. 

zm.). 
34  Strona Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/kas/struktura-

organizacyjna [dostęp z 07.04.2017 r.]. 
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lub współposiadanych rachunków bankowych, pieniężnych, rachunków papierów 

wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania tymi rachunkami, liczby 

tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów, z podaniem wpływów, obciążeń 

rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców; zawartych umów 

kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań, celów na jakie zostały 

udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów 

udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii. Dotyczy to również nabytych za 

pośrednictwem banków akcji lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu 

papierami wartościowymi, czy obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi. Należy dodać, że art. 48 ust. 2 u.k.a.s. nakłada 

obowiązek przekazania wspomnianych informacji również na spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe. Analizując konstrukcję normy prawnej zawartej w art. 48 u.k.a.s., 

można zauważyć, że ponownie występuje wymóg, co do prawnej sytuacji osoby fizycznej, 

w kontekście prowadzonego postępowania. Opierając się na definicji zawartej w art. 71 

kodeksu postępowania karnego35 , „za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano 

postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia 

postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego”. 

Tym samym, nie wystarczy tak jak w przypadku osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej 

faza postępowania in rem – konieczne jest przedstawienie zarzutów (faza in personam). 

Ponownie uprawnienia banku, sprowadzają się do weryfikacji żądań pod kątem ich zgodnością 

z przepisami określającymi zasady dostępu do informacji. „Istotne jest w tym miejscu 

uwzględnienie dokonanego przez ustawę zróżnicowania przesłanek przez precyzyjne 

określenie rodzaju i stadium prowadzonego postępowania w zależności od statusu prawnego 

klienta banku”36. „Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli żądanie Generalnego Inspektora 

Kontroli Skarbowej [obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej] albo dyrektora urzędu 

kontroli skarbowej [obecnie naczelnika urzędu celno-skarbowego] nie spełnia wymogów 

formalnych. Występując z żądaniem na etapie postępowania kontrolnego, GIKS albo dyrektor 

urzędu kontroli skarbowej powinni zwracać uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między 

bankiem, a jego klientami”37. 

Należy również wspomnieć, o zasadach dostępu do informacji objętych tajemnicą 

                                                      
35  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. 

zm.). 
36  B. Smykla, [w:] Prawo bankowe komentarz…, s. 369-370. 
37  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz…, s. 667. 
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bankową, przewidzianą dla organów podatkowych, uregulowanych w Ordynacji podatkowej 

(dalej o.p.)38. Regulacje z art. 182 o.p. przewidują, że jeśli z dowodów zgromadzonych w toku 

postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania 

z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika 

urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby 

administracji skarbowej (katalog zamknięty organów), do sporządzenia i przekazania 

informacji dotyczących strony postępowania w zakresie niemal identycznym, jak wspomniany 

art. 48 u.k.a.s. Podobnie obowiązek ten dotyczy również społecznych kas oszczędnościowo-

kredytowych i domów maklerskich. Z treści przytoczonego przepisu jasno wynika, że przed 

zwróceniem się do banku, o informacje objęte tajemnicą bankową, organ jest zobowiązany do 

przeprowadzenia innych czynności 39 . Zatem możliwość skorzystania z wniosku, jest 

sprowadzona do roli uzupełniającej lub porównawczej, wobec materiałów dowodowych 

zebranych do tej pory przez organ. W art. 182 § 4 o.p. nałożono na organy obowiązek wydania 

postanowienia w sprawie dotyczącej wyłączenia tajemnicy skarbowej. Co więcej, kolejnymi 

warunkami formalnymi, uzależniającymi dostęp organu podatkowego do poufnych informacji, 

jest określony przez art. 183 o.p. uprzednie wezwanie przez organ do udzielenia informacji 

z tego zakresu albo do upoważnienia tego organu do wystąpienia do instytucji finansowych 

o przekazanie tych informacji, obowiązek poszanowania zasady szczególnego zaufania między 

bankiem, a jego klientem z art. 184 o.p. oraz wymóg określenia w żądaniu zakresu informacji, 

okres, którego informacje mają dotyczyć i termin ich przekazania. Ponadto ordynacja wymaga, 

aby złożone w formie postanowienia żądanie zawierało: wskazanie przesłanek uzasadniających 

konieczność uzyskania informacji nim objętych; dowody potwierdzające, że strona: odmówiła 

udzielenia informacji lub nie wyraziła zgody na udzielenie upoważnienia do zażądania tych 

informacji lub nie udzieliła ich w terminie. Prawodawca obliguje organy, aby przekazane przez 

instytucje finansowe informacje objęte tajemnicą bankową, zostały należycie odebrane 

i przechowywane, na zasadach określonych w art. 82 o.p. 

7. Wyłączenie tajemnicy bankowej na żądanie Policji 

Prawo bankowe w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. l, nakłada na bank obowiązek udostępnienia 

informacji, na przedstawione żądanie Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na 

                                                      
38  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). 
39  A. Żygadło, Wyłączenia tajemnicy bankowej…, s. 226. 
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zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji40. Już 

pierwszy ustęp art. 20, odwołując się do zasad określonych w art. 19 ustawy o policji (dalej 

u.o.p.), dotyczący czynności operacyjno-rozpoznawczych, nadaje specjalną rangę wnioskowi 

u udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową. Ustawa warunkuje dostęp nie tylko od 

żądania złożonego przez Komendanta Głównego Policji albo komendanta wojewódzkiego. Po 

złożeniu żądania, decyzję w formie zarządzenia podejmie właściwy miejscowo, dla 

wnoszącego organu, sąd okręgowy. Brzmienie art. 19 ust. 1 „gdy inne środki okazały się 

bezskuteczne albo będą nieprzydatne” wskazuje również na to, że wniosek, o wyłączenie 

tajemnicy bankowej, nie może być, podobnie jak w omawianym wcześniej przypadku, pierwszą 

czynnością, którą podjęły organy ścigania. Jednocześnie w ust.3 przewiduje szczególną 

sytuację w przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę 

informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, w których wymaga się jedynie 

zgody właściwego prokuratora. Prawodawca zaznacza, że niezbędne jest uzyskanie 

postanowienia od właściwego sądu okręgowego, w ciągu 5 dni od dnia zarządzenia czynności, 

a w przypadku jego nieuzyskania, nakaz wstrzymania działania i dokonania protokolarnego, 

komisyjnego zniszczenia zgromadzonych materiałów. W art. 20 ust. 4 u.o.p. przyznaje 

uzyskanym danym ochronę przewidzianą w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

Ponadto nakłada ograniczenie, że mogą być one udostępniane jedynie policjantom 

prowadzącym czynności w danej sprawie i ich upoważnionym przełożonym. Ustawa o policji, 

w zamkniętym katalogu art. 20 ust. 6 szczegółowo określa wymogi wniosku o udostępnienie 

informacji objętych tajemnicą bankową. Prawodawca, nakłada na sąd obowiązek dokładnego 

wyznaczenia rodzaju i zakresu przekazywanych informacji, jednocześnie przewidując 

możliwość złożenia przez organ Policji zażalenia na postanowienie sądu. Co ciekawe, przepisy 

art. 20 w ust. 10 nakładają na Policję obowiązek poinformowania, w ciągu 90 dni, od 

przekazania jej informacji objętych tajemnicą bankową, podmiotu którego te dane dotyczą, 

o postanowieniu sądu w tej sprawie, także gdy zdobyte dane i informacje nie dostarczyły 

podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego. Ustanowiono jednak wyjątki od tej 

reguły, jeśli mogłyby one zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-

rozpoznawczych, ale warunkując to jednocześnie od wydania przez sąd okręgowy 

postanowienia o zawieszeniu obowiązku lub jeśli zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, można poinformować wspomniany podmiot przed zamknięciem 

postępowania przygotowawczego lub tuż po jego umorzeniu. Ponadto art. 20 ust. 14 przewiduje 

                                                      
40  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2067, z późn. zm.). 
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odpowiedzialność Skarbu Państwa, za szkody spowodowane naruszeniem wspomnianych 

przepisów. 

8. Banki, a działania przestępcze 

Nie bez znaczenia jest wyrażony w art. 106 i 106a obowiązek przeciwdziałania banku 

przeciwko wykorzystywania swojej działalności, dla celów związanych z przestępstwem, 

o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego, a także w razie uzasadnionego 

podejrzenia, że działalność banku wykorzystywana jest w celu ukrycia działań przestępczych 

lub dla celów związanych z popełnianiem przestępstw skarbowych, obowiązek zawiadomienia 

o tym właściwych organów. Przestępstwo z art. 165a kodeksu karnego, to krótko mówiąc, 

szeroko rozumiane finansowanie terroryzmu, a dokładne monitorowanie działań 

podejmowanych przez organizacje terrorystyczne oraz próby podjęte, w celu ich 

przeciwdziałania, jest logicznym następstwem jednego z głównych obowiązków państwa, 

jakim jest ochrona jego obywateli. Zdaje się, że obowiązek przeciwdziałaniu przestępstwu z art. 

299 kodeksu karnego, czyli praniu pieniędzy, jest nałożony na pracowników banków, instytucji 

finansowych, a także podmiotów działających w ich imieniu, gdyż jak wspomniano na początku 

niniejszej pracy, jest to proceder wykorzystywany głównie przez zorganizowane grupy 

przestępcze, to wyrażona w przepisach granica tajemnicy bankowej, która jasno przedkłada 

interes państwa nad interesem pojedynczych osób. Przejawia się ona również w art. 106a pr. 

bank., nakładającym na bank „obowiązek denuncjacji, w związku z podejrzeniem, że 

działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych”41 . Literatura 

przedmiotu wskazuje głównie na problem przedstawiania podrobionych albo nierzetelnych 

dokumentów, w celu uzyskania pożyczki lub kredytu, oszustwa gospodarcze 42 , czy 

przestępczość związaną z kartami płatniczymi43 . Jednocześnie w art. 106a ust. 3 pr. bank. 

ustawodawca przewidział uprawnienie, a nie obowiązek, dokonania przez bank blokady 

środków na rachunku, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajdujące się tam środki 

w całości lub w części, pochodzą lub mają związek z przestępstwem (innym niż z art. 165a 

i art. 299 k.k.). Wspomniana blokada, zgodnie z ust. 4 nie może trwać dłużej niż 72 godziny, 

a bank musi o tym niezwłocznie zawiadomić prokuratora, który ma 72 godziny na wydanie 

postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, o czym 

niezwłocznie zawiadamia bank. W przypadku wszczęcia postępowania, prokurator może 

                                                      
41  J. Byrski, Tajemnica prawnie chroniona…, s. 294. 
42  Z. Ofiarski, Prawo bankowe komentarz, Warszawa 2013. s. 708. 
43  Tamże, s. 709. 



 

210 

 

wydać postanowienie o dokonaniu na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące blokady 

środków znajdujących się na rachunku44. Na postanowienie prokuratora, przysługuje zażalenie 

do właściwego sprawie sądu. Blokada upada, jeśli w ciągu 3 miesięcy od jej założenia nie 

zostanie wydane postanowienie o zajęciu majątkowym. Do pozostałych regulacji, ustawodawca 

odsyła do kodeksu postępowania karnego, jednocześnie zdejmując z banku odpowiedzialność 

za szkodę, która może wyniknąć z realizowania wspomnianych obowiązków. W nowelizacji 

prawa bankowego, która weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r., dodano ustęp 11, w którym 

nałożono na bank obowiązek dokonania blokady rachunku lub znajdujących się tam środków, 

na żądanie Służby Celnej. 

9. Wyłączenia tajemnicy bankowej w judykaturze 

W celu pełnego przedstawienia zagadnienia, a zwłaszcza przybliżenia rozumienia 

i stosowania tajemnicy bankowej, należy uzupełnić temat orzecznictwem. Pierwszym 

aspektem, są zagadnienia systemowe, które w swoich wyrokach rozstrzygał Trybunał 

Konstytucyjny. W wyroku TK z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, Dz. U. 1998 nr 67 poz. 444, 

Trybunał w uzasadnieniu orzekł, iż „prywatność odnosi się m.in. do ochrony informacji 

dotyczących danej osoby i gwarancji pewnego stanu niezależności, w ramach której człowiek 

może decydować o zakresie i zasięgu udostępniania i komunikowania innym osobom 

informacji o swoim życiu”. Dopełnieniem uzasadnienia było powołanie się na ochronę 

przewidzianą w art. 31 ustawy zasadniczej. W wyroku TK z dnia 11 kwietnia 2000 r. K 15/98, 

Dz. U. 2000 nr 28 poz. 351, uchylając (przy złożonym zdaniu odrębnym) skargę RPO, 

wspomnianego art. 182 o.p., trybunał podkreślił specjalny tryb dostępu i regulacji, 

obowiązujący organy podatkowe wobec informacji objętych tajemnicą bankową: „Zasady 

powszechności i sprawiedliwości podatkowej wymagają zapewnienia warunków efektywnej 

kontroli przez organy podatkowe rzetelności i poprawności wszystkich deklaracji 

podatkowych, z zachowaniem zasady proporcjonalności między wagą interesu publicznego, 

wymagającego ochrony prawnej, a stopniem uciążliwości ingerencji w sferę informacji z życia 

prywatnego obywateli, z zakresu zawieranych przez nich transakcji bankowych”. Natomiast 

w wyroku TK z dnia 17 czerwca 2008 r., K 8/04, Dz. U. 2008 nr 110 poz. 707, Trybunał uznał 

za niezgodny z konstytucją art. 7b ustawy o kontroli skarbowej, z punktu widzenia art. 51 ust. 

2 Konstytucji, z uwagi na: szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej, brak 

                                                      
44  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.), art. 106a 

ust. 5-7. 
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określenia związku, jaki ma zachodzić pomiędzy konkretnym typem (rodzajem) danych 

zbieranych przez organy kontroli skarbowej od administratorów baz danych, a celem 

konkretnych czynności, podejmowanych w odniesieniu do określonej osoby oraz wobec braku 

podstaw do odmowy udzielenia określonych informacji administratorowi danych. 

Przechodząc do orzecznictwa sądów, należy przytoczyć postanowienie SA we 

Wrocławiu z dnia 23 maja 2006r. II AKz 274/06, KZS 2007, nr 6, poz. 73, o odmowie 

uwzględnienia wniosku prokuratora o zwolnienie z tajemnicy bankowej w kontekście wniosku 

prokuratora z art. 106b prawa bankowego. W uzasadnieniu stwierdzono, co następuje: „Sąd 

Apelacyjny podziela w pełni stanowisko Sądu Okręgowego w L., że jak długo prokurator nie 

podejmie czynności zmierzających do wykorzystania innych możliwości weryfikacji 

zasadności zawiadomienia o możliwości zaistnienia przestępstwa, tak długo żądanie uchylenia 

tajemnicy bankowej w tej sprawie oceniać należy jako przedwczesne”. Podobnie wypowiedział 

się SA w Katowicach w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2009r. AKz 220/09, KZS 2009, z. 7-

8, poz. 110 ponownie odmawiając zgody na udzielenie prokuratorowi dostępu do informacji 

objętych tajemnicą bankową, uzasadniając że „przepisy wewnętrzne banku, dotyczące 

udzielania kredytów hipotecznych nie stanowią tajemnicy bankowej”. W postanowieniu SA we 

Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 II Akz 653/07, LEX nr 217047, sąd odmówił prokuratorowi 

dostępu do informacji niejawnych, ze względu na brak uprzednio złożonego wniosku, do 

właściwego sądu okręgowego: „prokurator, chcąc uzyskać od podmiotu dysponującego danymi 

przekazanymi mu przez bank, a objętymi tajemnicą bankową, musi wystąpić z wnioskiem do 

właściwego sądu okręgowego o zwolnienie takiego podmiotu z obowiązku zachowania 

tajemnicy bankowej. Prokurator nie może sam, bezpośrednio zwrócić się do takiej instytucji 

z żądaniem udzielenia danych objętych tajemnicą bankową”. Natomiast w wyrok WSA 

w Krakowie z dnia 20 maja 2008r. I SA/Kr 115/0845, sąd uznał: „Informacje dotyczące osób 

trzecich, nawet ściśle powiązanych ze sprawą, nie mogą być przez bank ujawnione pod rygorem 

odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 105 ust. 5 cyt. ustawy Prawo bankowe. 

Natomiast stosownie do art. 180 § 1 o.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Ujawnienie przez bank 

posiadaczy kart płatniczych byłoby zatem sprzeczne z wyżej omówionymi przepisami 

o tajemnicy bankowej i nie mogłoby stanowić dowodu w postępowaniu kontrolnym ani 

odwoławczym”. 

                                                      
45  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9A7CD093DF [dostęp z 07.04.2017 r.]. 
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10. Podsumowanie 

Z przytoczonych w powyższej pracy argumentów, wyłania się obraz tajemnicy 

bankowej znacznie odbiegający od przekonania, że jest to instytucja niepodważalna, która ma 

na celu przede wszystkim ochronę praw klienta. Wyraźnie widać, że ustawodawca ponad 

interes jednostki przedłożył troskę o zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa 

obywateli, czy może przede wszystkim ochronę interesu Skarbu Państwa. Już sam zakres 

normy z art. 105 ust. 1 pkt 2 pr. bank. przewiduje listę wyłączeń od a do z (sic!), która przyznaje 

wymienionym w niej organom, instytucjom i służbom dostęp do informacji 

konfidencjonalnych. Stanowisko ustawodawcy, potwierdził też Trybunał Konstytucyjny, 

przyznając wprawdzie, że ochrona informacji dotyczących obywateli jest wartością 

konstytucyjną, ale musi ona ustąpić ochronie porządku publicznego. W aspekcie 

przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, dostęp do informacji objętych tajemnicą 

bankową, która obejmuje niemal wszystkie czynności, które podejmuje klient podczas (a także 

i przed nią) umowy zawartej z bankiem, jest tym samym instrumentem na wagę złota. 

W podanej w niniejszej pracy analizie, jedyne przypadki, w których sąd odmówił dostępu 

uprawnionym do wglądu w informacje objęte tajemnicą bankową, wynikają z nieznajomości 

przepisów prawa lub celowego ich naginania przez organy. Przytoczone orzecznictwo, jasno 

pokazuje, że najczęściej jest to niespełnienie przez odpowiednie organy wymogów formalnych, 

tak jak zastosowanie we wniosku zbyt szerokiego zakresu dostępu do informacji niejawnych 

albo „pójście na skróty” i skierowanie wniosku o dostęp do tajemnicy bankowej, bez 

przeprowadzenia innych, wymaganych ustawą czynności lub wręcz bez wymaganej zgody 

właściwego sądu. Niemniej jednak przewidziana prawem możliwość wyłączenia tajemnicy 

bankowej, stanowi zdaniem autora, bezcenny instrument walki z przestępczością, bez którego 

dzisiaj ściganie, nie wspominając już o wykrywaniu przestępstw gospodarczych, wydaje się 

niemożliwe. 
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TAJEMNICA BANKOWA: WSPARCIE CZY PRZESZKODA W ZWALCZANIU 

PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ? 

Streszczenie 

Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniu tajemnicy bankowej, w analizie, czy 

instytucja tajemnicy bankowej stanowi pomoc, czy raczej przeszkodę w walce organów 

ścigania i organów podatkowych z przestępczością gospodarczą. W tekście poruszane są 

zagadnienie objętych tajemnicą „czynności bankowych”, skatalogowanych w ustawie o prawie 

bankowym, a z braku jednoznacznej definicji, w pracy przytoczono również dorobek, tak 

doktryny jak i orzecznictwa, w tym zakresie. Ponadto w tekście omówiono wybrane podmioty, 

którym przysługuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową, tryb dostępu i zakres 

wglądu w treść poufnych informacji, przede wszystkim z perspektywy Policji, prokuratury oraz 

organów podatkowych, z uwzględnieniem tegorocznych zmian wprowadzonych wraz z ustawą 

o Krajowej Administracji Skarbowej. Jako uzupełnienie przytoczono wybór z orzecznictwa, 

zarówno sądów, jak i Trybunału Konstytucyjnego. Przytoczone w pracy fragmenty 

z uzasadnień orzeczeń odnoszą się do zawężenia lub rzadziej rozszerzenia zakresu wglądu 

w informacje poufne, wskazują na błędy lub niedociągnięcia wnioskujących o dostęp organów 

i w końcu odnoszą się do przyjętych w porządku prawnym regulacji, w aspekcie zagadnień 

systemowych, zawartych w ustawie zasadniczej. W pracy, przytoczono najczęstsze błędy 

skutkujące uzyskaniem informacji w niepełnym zakresie albo nie uzyskaniu ich w ogóle oraz 

przedstawiono ocenę końcową, odnoszącej się do przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań, 

będące próbą stworzenia „złotego środka”, który przynajmniej w założeniu powinien leżeć 

w interesie, zarówno szeroko rozumianych organów ścigania, instytucji państwa oraz organów 

podatkowych, jak również podmiotów prywatnych, w związku z przyświecającym im celem 

możliwie wysokiej ochrony interesów klienta. 

Słowa kluczowe: tajemnica bankowa, przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej, 

wyłączenia tajemnicy bankowej w pracy organów podatkowych i organów ścigania, banki 

w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, zakres i rola tajemnicy bankowej, tajemnica 

bankowa w praktyce. 
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Summary 

This work has been dedicated to an issue of bank secrecy, in the analysis whether this 

law institution is an aid, or rather an obstacle in the fight of law enforcement and tax authorities 

against economic crime. The text raise the issue of "banking activities", cataloged in the 

Banking Law and, with no unequivocal definition, the work is also quoted doctrine and 

regarding jurisdiction. In addition, the text discusses selected entities that have access to bank 

secret information, access mode and scope of insight into the content of sensitive information, 

from the perspective of the Police, prosecutor's office and tax authorities, in conjunction with 

this year's changes with the National Treasury Administration Act. As a supplement, the work 

quote a selected of the jurisdiction, both the courts and the Constitutional Tribunal. The excerpts 

from the sentences’ justification relates to the usually narrowing the scope of insight into insider 

information, points the errors or deficiencies of the applicants for access organs and finally, to 

the systemic provisions adopted in the legal order in the law. In text discussed, the most 

common entities errors that result in incomplete information or lack of information at all and a 

final assessment of the solutions adopted by the legislator, attempting to create a "golden 

measure" that should be in the interest alike of Law enforcement agencies, state institutions and 

tax authorities, as well as private entities, in conjunction with the interests of their client's 

privacy protection, as effective as possible. 

Keywords: bank secrecy, counteracting against economic crime, exceptions in bank secrecy in 

law enforcement authorities and tax authorities activity, banks in economic crime counteracting, 

scope and function of bank secrecy, bank secrecy in practice.  
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IWONA SKOWRONEK  

Uniwersytet Opolski 

NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ SPÓŁKI. 

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZARZĄDU 

Treść: 1. Wprowadzenie. – 2. Przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

spółki, jako element znamion czynu zabronionego określonego w art. 586 k.s.h. – 3. Zakres 

podmiotowy przestępstwa – 4. Zakres przedmiotowy przestępstwa. – 5. Zagrożenie karą. – 

6. Podsumowanie. 

1. Wprowadzenie 

Z dniem 1 stycznia 2016 r., za sprawą wejścia w życie ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne 1  doszło do wprowadzenia obszernej nowelizacji prawa upadłościowego 

i naprawczego 2 . Na mocy przedmiotowej ustawy istotnie zmieniono definicję 

"niewypłacalności", będącej przesłanką zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, co 

pociągnęło za sobą zmianę znamion strony przedmiotowej przestępstwa z art. 586 Kodeksu 

spółek handlowych3. 

Stypizowane w 586 k.s.h. przestępstwo niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości spółki (zwane również przestępstwem niezgłoszenia wniosku 

o upadłość spółki) zaliczane jest do grupy przestępstw gospodarczych, gdyż inkryminacja 

zachowania w nim wskazanego kreuje mechanizm pozwalający na ochronę 

ponadindywidualnych interesów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obrotu 

gospodarczego, z punktu widzenia spółek prawa handlowego będących jego szczególnymi 

uczestnikami. 

Obowiązujące obecnie brzmienie art. 586 k.s.h. stanowi odpowiednik dwóch typów 

przestępstw przewidzianych niegdyś odpowiednio w art. 301 oraz art. 483 Kodeksu 

handlowego 4 , statuujących odmiany przestępstwa polegającego na niezgłoszeniu wniosku 

                                                      
1  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm). 
2  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. 

zm.) – dalej „p.u.n.”. 
3  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) 

– dalej „k.s.h.”.  
4  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz. U. z 1934 r., 

nr 57, poz. 502 z późn. zm.) – dalej „k.h.”. 
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o ogłoszenie upadłości spółki w odniesieniu do członków zarządu i likwidatorów spółki 

akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosownie do treści art. 301 k.h. oraz 

art. 483 k.h., kto będąc członkiem zarządu spółki lub jej likwidatorem dopuścił się zaniechania 

w obowiązku zgłoszenia upadłości spółki, mimo powstania warunków uzasadniających 

upadłość spółki, podlegał karze aresztu do 6 miesięcy, karze grzywny bądź obu tym karom 

łącznie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas na gruncie regulacji przepisów prawa 

upadłościowego5 wniosek o ogłoszenie upadłości spółki dłużnik zobowiązany był zgłosić nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania płacenia długów, będących przesłanką 

niewypłacalności. 

Pomimo licznych nowelizacji oraz zmian w brzmieniu przepisów regulujących zasady 

zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, pociągających za sobą ewolucję zasad 

odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej za jego niedopełnienie, obecne brzmienie art. 

586 k.s.h. pozostaje nadal ściśle związane z pierwotną regulacją, stanowiąc mechanizm 

ochronny wierzycieli spółek prawa handlowego6.  

2. Przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, jako element znamion 

czynu zabronionego określonego w art. 586 k.s.h. 

Stosownie do przepisu art. 21 p.u.n. , w obowiązującym obecnie brzmieniu, „dłużnik 

obowiązany jest nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła 

podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Zgodnie 

z art. 10 oraz art. 11 ust. 1 p.u.n. podstawą ogłoszenia upadłości jest zaistnienie stanu 

niewypłacalności, czyli stanu w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z art. 11 ust 1a p.u.n. domniemywa się przy 

tym, że utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych następuje 

z chwilą, gdy opóźnienie w ich wykonaniu przekroczy trzy miesiące. 

Podstawy do obciążenia członków zarządu bądź likwidatorów spółki odpowiedzialności 

karną nie stanowi jednak sytuacja w której spółka nie wykonuje swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych jedynie wobec jednego wierzyciela. W związku z faktem, iż 

stosowanie do brzmienia przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 p.u.n. „prawo upadłościowe służy 

wspólnemu dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika”, posiadanie przez 

spółkę jednego niezaspokojonego w terminie wierzyciela, niezależnie od ilości 

                                                      
5  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 1934 r., nr 93, poz. 834). 
6  J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2003, s. 212. 
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przysługujących mu roszczeń, nie stanowi podstawy do ogłoszenia upadłości dłużnika. 

W sytuacji takiej w ogóle nie występują bowiem podstawy do ogłoszenia upadłości, a jedynie 

podstawy dochodzenia roszczeń na drodze postępowania komorniczego. 

W kontekście zagadnienia „opóźnienia w płatności” do niedawna punktem spornym 

w doktrynie oraz orzecznictwie pozostawało kwalifikowanie zobowiązań, od spełnienia 

których dłużnik wstrzymuje się z powodu ich spornego charakteru. Ostatecznie uznano jednak, 

że jeśli zachodzą merytorycznie uzasadnione podstawy do kwestionowania należności 

wierzyciela to nie może być mowy o powstaniu odpowiedzialności karnoprawnej za 

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z tytułu niezaspokojonej (spornej) 

wierzytelności. Powyższe potwierdza obecnie brzmienie wprowadzonego z dniem 1 stycznia 

2016 r.7 art. 12a p.u.n., który stanowi, że „sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony 

przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, 

a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości”. Zatem tak 

długo, jak długo roszczenie pozostaje sporne nie może stanowić ono podstawy ogłoszenia 

upadłości8. 

W przedmiotowym zakresie niebagatelne znaczenie na tle stosowania przepisu art. 586 

k.s.h. mają przepisy Kodeksu karnego 9  dotyczące błędu co do znamion typu czynu 

zabronionego. Doniosłość powyższego wynika z faktu, iż błąd co do znamion typu czynu 

zabronionego wyłącza umyślność inkryminowane zachowania. Zgodnie bowiem z art. 28 § 1 

k.k. „nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności 

stanowiącej znamię czynu zabronionego”. Na tle przepisu art. 586 k.s.h., statuującego 

przestępstwo umyślne błąd co do znamion oznacza brak odpowiedzialności karnej. Wyłączenie 

tej odpowiedzialności powoduje również błąd zawiniony. Natomiast nieumyślne niezgłoszenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie stanowi w ogóle przestępstwa. Przyjęcie zatem przez 

dłużnika, nawet bezzasadnie, iż nieuregulowanie zobowiązań wynika z niezasadności 

(sporności) roszczenia wierzyciela, znosić będzie umyślność niezgłoszenia spółki do 

upadłości10. 

Zgoła inaczej kwalifikowane jest wstrzymywanie się dłużnika z zapłatą wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych, motywowane innymi niż sporny charakter roszczenia pobudkami. Jak 

                                                      
7  Art. 12a p.u.n. dodany na mocy art. 428 pkt 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.). 
8  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 KSH, [w:] Kodeks spółek handlowych, red. A. Opalski, t. IV, 

Warszawa 2016, s. 892 i n.  
9  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.). 
10  J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, dz. cyt., s. 271-272.  
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wskazuje się w piśmiennictwie, zastąpienie przesłanki „niewykonywania (przez dłużnika) 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych” 11  przesłanką „utraty zdolności do wykonywania 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych”12 na mocy ostatniej nowelizacji, aktualnym pozostaje 

stanowisko, zgodnie z którym uzasadnionym jest zgłoszenie wniosku o upadłość spółki 

w sytuacji, gdy dłużnik może regulować swoje wymagalne zobowiązania pieniężne ale 

z przyczyn subiektywnych tego nie robi. Przy czym bez znaczenia w powyższym kontekście 

pozostaje cel działania dłużnika. Chęć doprowadzenia do niewypłacalności swojego 

wierzyciela lub też inne, w tym irracjonalne przyczyny, będą niosły za sobą jednakowy skutek. 

Przyjąć bowiem należy, że poza uzasadnieniem obiektywnym „utrata zdolności do 

wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych” może mieć również uzasadnienie 

subiektywne, związane wyłącznie z wolą dłużnika. Zatem osoba która może (jest zdolna), ale 

nie chce płacić swoich długów także może być uznana za podmiot, który „utracił zdolność do 

wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych” 13 .W konsekwencji, w powyższym 

kontekście wykładnia zagadnień „niewykonywania (przez dłużnika) wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych” oraz „utraty zdolności do ich wykonywania” prowadzi do tożsamych skutków. 

Podsumowując powyższą analizę, w oparciu o wykładnię przepisu art. 11 ust. 1 oraz 1a 

p.u.n. wskazać należy, że przyczyną upadłości jest załamanie finansowe podmiotu 

gospodarczego, prowadzące do jego trwałej niewypłacalności. Podstawa do ogłoszenia 

upadłości powstaje wówczas, gdy z braku środków dłużnik nie reguluje co najmniej 

przeważającej części swoich niespornych długów14 . O upadłości nie można mówić zatem 

w przypadku krótkotrwałego zaprzestania płacenia długów w skutek przejściowych trudności. 

Powyższa zasada, choć nie uregulowana obecnie wprost 15 , została potwierdzona 

wprowadzonym nowelizacją ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 15 maja 2015 r., 

3 miesięcznym terminem opóźnienia w regulowaniu przez dłużnika swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych, którego przekroczenie stanowi o niewypłacalności podmiotu. 

Omawiane stanowisko potwierdza również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 stycznia 

2011 r.16  wskazując, że „krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych 

                                                      
11  Art. 11 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r.: „dłużnika uważa się za niewypłacalnego, 

jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.  
12  Art. 11 ust. 1 p.u.n. zmieniony przez art. 428 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 

978), zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r. 
13  R. Adamus, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego, [w:] Prawo upadłościowe 

i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, A. J. Witosz, Warszawa 2014, s. 82.  
14  S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 56 i n.  
15  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 1934 r., nr 93, poz. 834). 
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10, LEX nr 738136. 
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trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 

11 ust. 1 PrUpN można mówić dopiero wtedy gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas 

nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań”. Wobec powyższego jednoznacznie 

uznać należy, że opóźnienie w regulowaniu długów trwające nie dłużej niż 3 miesiące stanowi 

tylko krótkotrwałe wstrzymanie regulowania wymagalnych zobowiązań dłużnika. 

Jednocześnie jeśli zator płatniczy trwa krócej niż 3 miesiące, nie oznacza to automatycznie 

istnienia jedynie przejściowej przeszkody w płaceniu długów. Tyle tylko, że opóźnienia 

płatności do momentu upływu ustawowych 3 miesięcy nie są objęte domniemaniem 

niewypłacalności dłużnika17. 

W myśl art. 11 ust. 2 p.u.n. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną o niewypłacalności możemy mówić także wtedy, „gdy zobowiązania 

pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres 

przekraczający 24 miesiące”. Do majątku tego nie wlicza się jednak składników 

niewchodzących w skład masy upadłości. Ze wskazaną powyższej tzw. upadłością bilansową 

spółki art. 11 ust. 5 p.u.n. łączy domniemanie, zgodnie z którym „zobowiązania pieniężne 

dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, 

z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, 

przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 

dwadzieścia cztery miesiące.” Co znamienne, z mocy art. 11 ust 4 p.u.n., dla oceny wystąpienia 

okoliczności uzasadniającej zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w oparciu o art. 11 ust. 

2 p.u.n., do zobowiązań pieniężnych nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym tych, których 

powstanie uzależnione jest od warunku (zobowiązania pod warunkiem zawieszającym), jak 

również zobowiązań wobec wspólnika (akcjonariusza) z tytułu pożyczki lub innej czynności 

prawnej o podobnych skutkach. Powyższe wyłączenie, choć przepis nie wskazuje tego wprost, 

obejmuje również tzw. kredyt kupiecki, czyli dostawę z odroczonym terminem płatności. 

Finalnie wskazać należy, iż przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja znamion 

przestępstwa zaniechania zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki odnosi się do 

wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego w tym, jak wynika wprost z art. 5 ust. 2 pkt 1 

p.u.n. również do spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych nieprowadzących działalności 

gospodarczej. Jedynym wyjątkiem w powyższym zakresie jest regulacja zwarta w przepisie art. 

11 ust. 7 p.u.n., zgodnie z którą przepisom o upadłości bilansowej nie podlegają spółki 

                                                      
17  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 KSH, [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 895 i n. 
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osobowe, w których co najmniej jeden z komplementariuszy albo wspólników (partnerów) jest 

osobą fizyczną. W konsekwencji, uznać należy, że przepis art. 586 k.s.h. dotyczy również 

członków zarządu oraz likwidatorów spółek non profit jako podmiotów, które mają zdolność 

upadłościową. Zatem prezentowana w piśmiennictwie teza, w myśl której zakres zastosowania 

przepisu art. 586 ograniczony był jedynie do spółek prawa handlowego prowadzących 

działalność zarobkową nie zasługuje na uwzględnienie18. 

3. Zakres podmiotowy przestępstwa 

Występek stypizowany a art. 586 k.s.h. stanowi przestępstwo umyślne. To uregulowanie 

prowadzi do rozróżnienia odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość 

spółki od cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej wskazanej w art. 21 ust. 3 

p.u.n. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość spółki spowodowane 

działaniem lekkomyślnym bądź wywołane nawet rażącym niedbalstwem nie pociąga za sobą 

odpowiedzialności karnej, a jedynie odszkodowawczą. Do przypisania odpowiedzialności 

karnej z art. 586 k.s.h. niezbędne jest wskazanie co najmniej zamiaru ewentualnego po stronie 

sprawcy. Zatem, obok sytuacji w której członek zarządu wprost chciał zaniechać zgłoszenia 

wniosku o upadłość spółki, w myśl art. 9 § k.k. mając świadomość możliwości popełnienia 

przestępstwa, czyli świadomość zachodzenia znamion przestępstwa stypizowanego w art. 586 

k.s.h. na to się godził. 

Druga z wymienionych form występku, a zatem zaniechanie zgłoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości z zamiarem ewentualnym, stanowi najczęstszą formę jego popełnienia. 

Powodem tego stanu rzeczy jest w przeważającej części przypadków próba podejmowania 

działań sanacyjnych mających na celu utrzymanie funkcjonowania spółki oraz przywrócenie 

płynności finansowej. Członkowie zarządu działający z bezpośrednim zamiarem osiągnięcia 

legalnego celu, pobocznie doprowadzają do realizacji znamion czynu przestępnego z art. 586 

k.s.h. Jak postuluje doktryna, w powyższej sytuacji postępowanie na gruncie 586 k.s.h. 

powinno zostać zaniechane z powodu znikomej społecznej szkodliwości zachowania sprawcy, 

w szczególności gdy wdrożone działania przyniosły rezultat. Przyjęcie sformalizowanego 

podejścia do przestępstwa niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki w powyższym kontekście, 

może prowadzić bowiem do przyjmowania przez członków zarządu postawy obronnej oraz 

podejmowania działań jedynie z ostrożności. Taki stan rzeczy prowadzić może do upadłości 

                                                      
18  J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, dz. cyt., s. 215 i n. 
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podmiotów, których stan majątkowy oraz sytuacja gospodarcza mogły zostać sanowane19.  

Żeby mówić o umyślnym popełnieniu przestępstwa z art. 586 k.s.h. po stronie sprawcy 

zaistnieć musi świadomość wystąpienia znamion przedmiotowej strony przestępstwa. Sprawca 

musi być zatem świadomy że spółka trwale utraciła zdolność regulowania zobowiązań 

pieniężnych bądź stan jej zobowiązań przez ostatnie 24 miesiące przewyższa wartość 

posiadanego przez nią majątku oraz że taka sytuacja rodzi po jego stronie obowiązek zgłoszenia 

wniosku o postawienie spółki w stan upadłości. W konsekwencji, nawet zawiniona niewiedza 

członka zarządu o sytuacji finansowej spółki a przez to i o wystąpieniu przesłanek do zgłoszenia 

jej upadłości zwalnia z odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 586 k.s.h., ponieważ 

w takiej sytuacji można mówić najwyżej o lekkomyślnym lub wywołanym niedbalstwem 

niezgłoszeniem upadłości spółki co pociąga za sobą jedynie odpowiedzialność 

odszkodowawczą z art. 21 ust. 3 p.u.n. oraz sankcję quasi-karną z art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u.n., 

nakładaną przez sąd upadłościowy. W tym miejscu należy podkreślić, że lekkomyślność lub 

niedbalstwo stanowią podstawę do ukarania sprawcy na gruncie art. 299 § 1 k.s.h., 

odpowiedzialność karna wymaga jednak działania umyślnego, choćby w zamiarze 

ewentualnym 20. 

Przestępstwo wskazane w art. 586 k.s.h. jest przestępstwem indywidualnym. Jego 

sprawcą może być jedynie członek zarządu spółki bądź jej likwidator. Poza zakresem kręgu 

podmiotów stanowiących tzw. zdatne podmioty przestępstwa z art. 586 k.s.h., 

odpowiedzialności wskazanej w przedmiotowym artykule nie podlegają osoby biorące udział 

w tworzeniu spółki, członkowie rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej, biegli, prokurenci czy 

pełnomocnicy, a także osoby prowadzące jej sprawy bez zlecenia, o ile osoby te nie pełniły 

funkcji członka zarządu. 

Przedmiotowa odpowiedzialność zostaje aktywowana wobec zaniechania złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez członka zarządu, likwidatora, bądź jakąkolwiek 

inną, wskazaną w art. 20 p.u.n. osobę. W przypadku zarządów wieloosobowych 

odpowiedzialność wskazana w art. 586 k.s.h. odnosi się do wszystkich jego łącznie oraz 

każdego z nich osobna. Żaden z członków zarządu nie może ponadto uwolnić się od 

odpowiedzialności karnej za nieogłoszenie wniosku o upadłość spółki powołując się na 

wewnętrzny podział funkcji pomiędzy członkami zarządu. Z drugiej jednak strony zarówno na 

gruncie prawa karnego jak i odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym nie ma 

                                                      
19  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 904 i n. 
20  J. Giezek, P. Kardas, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, S. Sołtysiński, 

A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. 5, Warszawa 2008, s. 1660. 
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miejsca dla konstrukcji odpowiedzialności zbiorowej. To oznacza, że szczególne okoliczności 

stanu faktycznego mogą spowodować, że dana osoba nie będzie mogła zostać uznana za 

sprawcę przestępstwa z art. 586 k.s.h. Przykładem przedmiotowych szczególnych okoliczności 

faktycznych może być stan długotrwałej i usprawiedliwionej niemożności pełnienia 

obowiązków członka zarządu, w tym monitorowania jej stanu majątkowego, spowodowana 

chorobą. Ponadto, jak wskazuje judykatura21 również wprowadzenie członka zarządu w błąd 

co do stanu majątkowo-finansowego spółki powoduje wyłączenie odpowiedzialności karnej 

wobec niego22. 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki nie wyłączy jednak sytuacja w której to on, 

jako jedyny spośród członków kolegialnego zarządu spółki opowie się za zgłoszeniem wniosku 

o upadłość, lecz zaniecha dopełnienia tego obowiązku z uwagi na przyjęcie zasady łącznej 

reprezentacji spółki. Istnienie łącznej reprezentacji w spółce nie jest zatem wiążące 

w kontekście obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, wskazane art. 21 

ust. 2 p.u.n.23. 

Ponadto z obowiązku wniesienia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie 

zwolni członków zarządu bądź likwidatorów wystąpienie fakultatywnej lub obligatoryjnej 

przesłanki oddalenia wniosku. Pamiętać należy, iż ocena w tym zakresie może zostać wydana 

jedynie przez sąd rejestrowy. Wobec powyższego, piastun spółki nie może bronić się przed 

zarzutem karnym z art. 586 k.s.h. na podstawie twierdzenia, że zgodnie z jego opinią należało 

uznać, że majątek spółki nie wystarczałby nawet na pokrycie kosztów postępowania 

upadłościowego, a zatem zaszłaby obligatoryjna przesłanka oddalenia takiego wniosku. 

Subiektywne przekonanie członka zarządu o niecelowości złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki nie stanowi zatem przesłanki skutecznie uzasadniającej zaniechanie tego 

obowiązku. 

Indywidualny charakter przestępstwa z art. 586 k.s.h. nie oznacza bynajmniej 

bezkarności podżegacza bądź pomocnika niebędących ani członkiem zarządu, ani likwidatorem 

spółki, czyli tzw. ekstraneusem24. W myśl reguły wyrażonej w art. 21 ust § 2 k.k. ekstraneus 

współdziałający z intraneusem odpowiada karnie, jeśli był świadomy tego, że współdziała 

                                                      
21  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2012 r., I FSK 36/10, LEX nr 1101750.  
22  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 898 i n. 
23  S. Ociessa, Komentarz do art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego, [w:] Prawo upadłościowe 

i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, A. J. Witosz, Warszawa 2014, s. 126. 
24  P. Kardas, Komentarz do art. 21 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. W. Wróbel, A. Zoll, 

Warszawa 2016, s. 489 i n.: „Ekstraneus: podmiot współdziałający w popełnieniu przestępstwa 

indywidualnego z internausem tj. osobą posiadającą cechę będącą znamieniem czynu zabronionego, 

stanowiącą podstawę (warunek) odpowiedzialności karnej lub znamieniem wpływającym na wyższą karalność 

(stanowiącym znamię kwalifikujące)”.  
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z osobą zdatną do bycia sprawcą przestępstwa indywidualnego. W konsekwencji podmiot 

niebędący członkiem zarządu bądź likwidatorem spółki, będąc świadomym możliwości 

popełnienia przestępstwa z art. 586 nakłania powyższych do zaniechania zgłoszenia spółki do 

upadłości pomimo wystąpienia przewidywanych prawem przesłanek, odpowie za podżeganie 

do popełnienia przestępstwa niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki, mimo iż sam członkiem 

zarządu bądź likwidatorem nie jest. 

W związku z faktem, iż uwidocznienie składu zarządu spółki poprzez dokonanie wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter jedynie deklaratoryjny, odpowiedzialność 

karna za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki spoczywać będzie każdorazowo na 

członkach zarządu, którzy faktycznie sprawują tę funkcję w danym momencie. 

W konsekwencji osoba wybrana na członka zarządu na mocy uchwały będzie ponosiła 

odpowiedzialność z art. 586 k.s.h. od momentu jej zgodnego z prawem powołania, niezależnie 

od momentu, w którym zmiana ta zostanie wprowadzona do rejestru przedsiębiorców. 

Jednocześnie osoba, która została odwołana z zajmowanego stanowiska bądź złożyła mandat, 

jednak nadal figuruje jako członek zarządu w rejestrze przedsiębiorców, nie będzie ponosiła 

odpowiedzialności z art. 568 k.s.h. 

Odpowiedzialności tej nie będzie ponosiła również osoba powołana na stanowisko 

w sposób nieprawidłowy. Istotnym w powyższym zakresie jest fakt, iż doktryna rozróżnia 

zdatność do bycia sprawcą przestępstwa stypizowanego w art. 586 k.s.h. od tego czy zaistniało 

wzruszalne (wadliwe) bądź nieważne powołanie w skład zarządu. W przypadku wadliwego 

powołania w skład organu uznać należy, iż powołany członek jest podmiotem zdolnym do 

ponoszenia odpowiedzialności karnej z tytułu niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki, gdyż 

aż do momentu uchylenia uchwały nominacyjnej osoba ta pozostaje członkiem zarządu. 

Odmienne skutki niesie za sobą nieważność uchwały nominacyjnej. Jak wskazuje doktryna, 

stojąc w opozycji do stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów 

z dnia 18 września 2013 r. 25 , osoba powołana na mocy uchwały nieważnej nie ponosi 

odpowiedzialności z art. 586 k.s.h., gdyż nigdy nie stała się ona członkiem zarządu. Wadliwość 

aktów korporacyjnych stwierdzana jest bowiem rozstrzygnięciem konstytutywnym 

skutecznym pro futuro, eliminującym je z obrotu prawnego, nieważność z kolei stwierdzana 

jest jedynie deklaratoryjnie, ab initio26. 

Słuszny zdaje się być pogląd, zgodnie z którym członek zarządu zawieszony 

                                                      
25  Wyrok siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, OSNC 2014, nr 3, poz. 

23.  
26  K. Osajda, Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III 

CZP 13/13), „ Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 10, s. 40-44.  
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w pełnieniu funkcji nie może ponosić odpowiedzialności z art. 586 k.s.h. Wobec braku 

możności podejmowania faktycznych oraz prawnych czynności za spółkę spowodowanych 

stanem zawieszenia nie może on bowiem uczestniczyć w przygotowaniu oraz zgłoszeniu 

wniosku o jej upadłość. Bez znaczenia w powyższym kontekście pozostaje fakt, iż nie doszło 

do ustania stosunku członkostwa zawieszonego piastuna27. 

Z sytuacją szczególną mamy do czynienia w przypadku kiedy w okresie biegu terminu 

do zgłoszenia wniosku stawiającego spółkę w stan upadłości dojdzie do zmian osobowych 

w zarządzie. Powyższa sytuacja budzi liczne kontrowersje w przedmiocie tego komu, 

członkom ustępującego czy nowego zarządu, należy przypisać odpowiedzialność za 

niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki. Co do zasady uznaje się jednak, że mimo iż zmiana 

składu zarządu następuje przed (w trakcie) terminu do zgłoszenia upadłości spółki, to 

odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki może zostać 

przypisane wyłącznie członkom starego zarządu, pod warunkiem że to oni zaniedbując prace 

nad przygotowaniem przedmiotowego wniosku, doprowadzili do jego niezgłoszenia. Nowo 

wstępujący zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o upadłość spółki, 

a odpowiedzialność jego członków zostaje ograniczona wyłącznie do własnej zwłoki w tym 

zakresie. Przez „niezwłoczne zgłoszenie wniosku o upadłość spółki” co do zasady rozumieć 

należy termin 30 dni, licząc od daty powołania nowych członków zarządu28. Kwestia ta jest 

jednak ocenna i powinna być każdorazowo rozstrzygnięta ad causam. Powyższe stanowisko 

potwierdza wyrok z 9 kwietnia 2008 r. w którym Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli członek 

zarządu nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, a stan uzasadniający zgłoszenie takiego 

wniosku trwa nadal „to zarówno on, jak i każdy następujący po nim zarządca spółki, ma także 

obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni29 od dnia, w którym dla 

niego stało się to możliwe, a więc od dnia, w którym przy zachowaniu wymagalnej staranności, 

mógł dowiedzieć się o istnieniu przesłanek do ogłoszenia upadłości30. 

Odpowiedzialność karna za zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki 

spoczywająca na członkach zarządu oraz likwidatorach zostanie wyłączona wobec 

terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez któregokolwiek 

z członków zarządu, likwidatorów bądź wskazanych w art. 20 p.u.n. uprawnionych do tego 

podmiotów. Co jednak istotne, jak podkreśla w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy, 

                                                      
27  J. Giezek, P. Kardas, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 1648. 
28  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 899-900. 
29  Wyrok wydany na gruncie art. 21 p.u.n. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją.  
30  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r., V CSK 508/07, LEX nr 393891.  
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o wykonaniu obowiązku ustawowego wskazanego w art. 21 ust. 1 p.u.n. należy mówić nie tylko 

przez pryzmat terminowości, ale także skuteczności jego zgłoszenia. Jedynie „skuteczne 

złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, a zatem takie które nie spowoduje jego zwrotu 

z przyczyn formalnych”31 spowoduje bowiem wyłączenie odpowiedzialności z art. 586 k.s.h.  

Wobec zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy rozciągnięcie 

odpowiedzialności wynikającej z art. 586 k.s.h. na podmioty niebędące członkami zarządu bądź 

likwidatorami spółki jest niedopuszczalne. Tak ukształtowana odpowiedzialność prowadzi do 

zbudowania konstrukcji, zgodnie z którą pomimo, iż zarówno wspólnik spółki jawnej, 

komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, czy też partner w spółce 

partnerskiej są adresatami uprawnienia do zgłoszenia wniosku stawiającego daną spółkę w stan 

upadłości, to zaniechanie z ich strony nie ściąga na nich odpowiedzialności z art. 586 k.s.h.  

Obowiązek zgłoszenia wniosku ciąży jedynie na osobach, które zajmują się sprawami 

spółki. Pozostałe osoby chociaż są kompetentne do zgłoszenia wniosku, posiadają w tym 

zakresie jedynie uprawnienie odpowiadające obowiązkowi członków zarządu i likwidatorów. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że prawo zgłoszenia wniosku przysługuje również 

wówczas, gdy nie istnieje obowiązek. Tam gdzie jednak zachodzi obowiązek, istnieje też prawo 

zgłoszenia. 

Na tle powyższych regulacji daje się zatem zauważyć niekonsekwencja ustawodawcy, 

który z jednej strony nakłada na określone podmioty (wspólników i członków spółek 

handlowych) uprawnienie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki, z drugiej jednak nie obarcza 

ich sankcją karną za jego niedopełnienie32. 

4. Zakres przedmiotowy przestępstwa 

Zachowanie inkryminowane przez art. 586 k.s.h. polega na zaniechaniu zgłoszenia do 

właściwego sądu upadłościowego wniosku o treści zgodnej z wymogami art. 22 i 23 p.u.n. Jak 

wskazuje literatura przedmiotu art. 586 k.s.h. stanowi unormowanie częściowo blankietowe, co 

wynika z zawartego w jego treści pośredniego odesłania do art. 21 p.u.n. Przepis kodeksu 

spółek handlowych nie określa bowiem w sposób samodzielny znamion przedmiotowych typu 

czynu zabronionego pozostawiając tę kwestię regulacjom zawartym w przepisach prawa 

upadłościowego. Z tego względu znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 586 k.s.h. 

mają charakter względnie zmienny ponieważ zależą od konkretnej i obowiązującej w danym 

                                                      
31  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r., III CSK 47/06, LEX nr 179893.  
32  J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, dz. cyt., s. 216 i n. 
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momencie regulacji prawnoupadłościowej.  

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów prawa upadłościowego, wniosek stawiający 

spółkę w stan upadłości powinien zostać złożony „nie później niż w ciągu 30 dni od wystąpienia 

stanu, w którym spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych” bądź w okresie 30 dni od upływu 2 lat, w ciągu których spółka pozostawała 

w stanie niewypłacalności bilansowej33.  

Przyjmuje się, że przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki zostaje 

dokonane z początkiem pierwszego dnia po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w art. 

21 p.u.n., liczonego od dnia wystąpienia przesłanek upadłości spółki. W powyższej kwestii 

dyskusyjne pozostaje interpretowanie zagadnienia „utrzymywania się” stanu niewypłacalności 

bilansowej przez okres przekraczający 24 miesiące. Ustawodawca nie wskazuje bowiem czy 

warunek ten zostaje spełniony jedynie w sytuacji gdy stan niewypłacalności bilansowej będzie 

w sposób stały i ciągły utrzymywał się w okresie następujących po sobie 2 lat, a wystąpienie 

w tym przedziale czasowym choćby jednego dnia równowagi zobowiązań pieniężnych oraz 

wartości majątku prowadził będzie do ustąpienia stanu niewypłacalności bilansowej, czy też 

będzie określany odmiennie. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny racjonalnym wydaje się być 

pogląd, zgodnie z którym o stanie niewypłacalności bilansowej utrzymującej się przez okres 

przekraczający 24 miesiące możemy mówić w oparciu o dokumenty sporządzane dla potrzeb 

sprawozdawczości finansowej, a zatem w oparciu o raporty oraz sprawozdania miesięczne, 

roczne, półroczne i kwartalne. Co do zasady utrzymywanie się niewypłacalności potwierdzone 

w oparciu o dane płynące z powyższych może stanowić wiarygodną podstawę do zgłoszenia 

wniosku o upadłość spółki34.  

Występek z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, gdyż stan jego dokonania trwa 

tak długo, aż zaniechany obowiązek zostanie wykonany, odpadną przesłanki ogłoszenia 

upadłości bądź sprawca przestanie być podmiotem zdatnym do ponoszenia odpowiedzialności 

(utraci funkcję członka zarządu lub likwidatora)35.  

Kryminalizacji w oparciu o art. 586 k.s.h. podlega sam fakt niezłożenia wniosku 

o upadłość spółki. Bez znaczenia w powyższym kontekście pozostaje stan wystąpienia szkody. 

W związku z faktem, iż racją karalności przestępstwa niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki 

jest wywołanie stanu niebezpieczeństwa dla określonych dóbr prawnych tj. prawnie 

chronionych interesów majątkowych wierzycieli spółki, przestępstwo to należy do grupy 

                                                      
33  W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Warszawa 2003, s. 128-131. 
34  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 KSH, [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 901 i n.  
35  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., IV KK 315/09, OSNKW 2010, nr 8, poz. 67 .  
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przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Stąd też brak konieczności 

wykazania, że zaniechanie dopełnienia obowiązku z art. 21 p.u.n. spowodowało wystąpienie 

zagrożenia powstania szkody w danym przypadku.  

Jak wskazuje literatura przedmiotu niewykluczone jest przypisanie odpowiedzialności 

prawnokarnej za usiłowanie popełnienia występku z art. 586 k.s.h. Z sytuacją taką mamy do 

czynienia w przypadku gdy piastun spółki poprzez umyślne zaniechanie przygotowania 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomimo świadomości, iż wystąpiły stosowne 

przesłanki, zmierza bezpośrednio do tego aby wniosek nie został złożony w terminie, co jednak 

na skutek działania osób trzecich (np. innych członków zarządu) ostatecznie nie następuje36. 

5. Zagrożenie karą 

W oparciu o klasyfikację wskazaną w art. 7 k.k. przestępstwo z art. 586 k.s.h. stanowi 

występek zagrożony alternatywną karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia 

wolności do roku. Stosowanie do brzmienia przepisu art. 53 k.k. wybór kary każdorazowo musi 

opierać się na dyrektywach sądowego wymiaru kary, czyli uwzględniać stopień winy, 

społecznej szkodliwości czynu oraz względy indywidualno- i ogólnoprewencyjne limitujące 

wysokość kary. Ponadto uwzględnieniu podlegają również przesłanki odnoszące się 

bezpośrednio do sprawcy przestępstwa, takie jak jego właściwości i warunki osobiste, 

motywacja oraz sposób zachowania się, rodzaj i stopnień naruszenia obowiązków, jak również 

rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa. Równie istotne jest uwzględnienie sposobu 

życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa oraz jego zachowanie po jego popełnieniu, 

a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie społecznemu poczuciu 

sprawiedliwości w innej formie. Co więcej na korzyść sprawcy przemawiają również 

pozytywne wyniki mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą, czy też zawarta pomiędzy 

nimi ugoda.  

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 33 § 1 oraz § 3 k.k. kara grzywny jest 

wymierzana w stawkach dziennych, których rozpiętość zamyka się w przedziale 10 do 540, 

a wysokość w przedziale 10 do 2000 zł. Przy jej nałożeniu sąd zobowiązany jest wziąć pod 

uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe praz 

możliwości zarobkowe, gdyż stosownie do treści art. 58 § 2 k.k. grzywny nie orzeka się, jeżeli 

dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają 

                                                      
36  J. Skorupka, Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych w stosunku do wierzycieli, „Prawo 

Spółek” 2000, z. 7-8, s. 3.  
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przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze 

egzekucji37.  

W myśl art. 34 k.k. kara ograniczenia wolności wynosi minimalnie miesiąc 

a maksymalnie 2 lata i co do zasady obejmuje obowiązek nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na 

cele społeczne w wymiarze 20 do 40 godzin miesięcznie. Wobec osoby zatrudnionej sąd może 

jednak zamiast tego obowiązku bądź łącznie z nim orzec potrącenie od 10 do 25% 

wynagrodzenia za pracę z przeznaczeniem na cel społeczny. Co do zasady kary tej nie orzeka 

się w stosunku do osoby której stan zdrowia bądź właściwości i warunki osobiste uzasadniają 

przekonanie, że osoba ta nie wywiąże się z nałożonych na nią obowiązków. 

Na zasadzie wyrażonej w art. 59 k.k. wobec sprawcy przestępstwa z art. 586 k.s.h. sąd 

może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli uzna, że społeczna szkodliwość czynu nie jest 

znaczna, a nałożony na sprawcę jednocześnie środek karny, przepadek lub środek 

kompensacyjny, pozwoli na zrealizowanie celu kary. Jak wskazuje się w literaturze 

w odniesieniu do przestępstwa niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jedynymi 

adekwatnymi środkami karnymi wskazanymi w art. 39 k.k. są zakaz zajmowania określonych 

stanowisk (w tym szczególnie zasiadania w organach spółek), zakaz wykonywania działalności 

gospodarczej oraz świadczenie pieniężne. Spośród nich z przestępstwem niezgłoszenia spółki 

do upadłości najlepiej korelują zakazy piastowania stanowisk w organach spółek i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Te z kolei nakładają się na regulację wskazaną w art. 373 ust. 1 pkt 

1 p.u.n. , zgodnie z którą w przypadku zaniechania zgłoszenia w terminie spółki do upadłości, 

sąd upadłościowy orzeka terminowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej od roku do 

lat 10 oraz zakaz zajmowania stanowiska w organach spółki bądź bycia jej pełnomocnikiem. 

Jednak nie ulega wątpliwości, że jeżeli sąd upadłościowy skorzystał z możliwości wymierzenia 

środka karnego w oparciu o przepisy prawa upadłościowego, to orzekanie przez sąd karny 

środka karnego analogicznej treści jest bezprzedmiotowe38. 

Co istotne, w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 586 sąd może 

zastosować probację w postaci warunkowego umorzenia postępowania. Stosownie do art. 66 

§ 1 k.k., „sąd może umorzyć warunkowo postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna 

szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, 

a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste 

oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia 

postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni 

                                                      
37  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 KSH, [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 904 i n. 
38  J. Giezek, P. Kardas, Komentarz do art. 586 k.s.h., [w:] Komentarz…, dz., cyt., s. 1662. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamrygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbtg44tgltqmfyc4mzqgm2tkmrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbtg44tgltqmfyc4mzqgm2tkmrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamzsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamzsgy
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przestępstwa”. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby trwający od roku 

do lat 2. Popełnienie przez sprawcę poddanego próbie przestępstwa umyślnego, stosownie do 

art. art. 68 § 1 k.k. spowoduje obligatoryjne podjęcie postępowania przez sąd. Jeżeli jednak 

w okresie próby sprawca „popełnia inne przestępstwo albo rażąco narusza porządek prawny, 

albo też po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, ale przed jego 

uprawomocnieniem się, sprawca rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnia 

w tym okresie przestępstwo”, to stosownie do treści art. 68 § 2 oraz § 3 k.k. sąd fakultatywnie 

może podjąć wobec niego postępowanie karne. 

Finalnie, prócz środka probacyjnego w postaci warunkowego umorzenia postępowania 

w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 586 k.s.h. sąd, w oparciu o art. 69 § 1 i art. 70 

§ 1 k.k., może zastosować probację w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary 

pozbawienia wolności na okres od roku do lat 339. 

6. Podsumowanie 

Podsumowując wskazać należy, że sprawowanie funkcji zarządczych w spółkach 

handlowych niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Członkowie zarządu działający na szkodę 

spółki, doprowadzający do sytuacji, w której spółka nie będzie w stanie wywiązać się 

z zaciągniętych zobowiązań i spełnić kierowanych w jej stronę roszczeń mogą zostać obarczeni 

tak odpowiedzialnością odszkodowawczą jak i karną za podejmowane działania. Za 

niedopełnienie obowiązków, ich nienależyte wykonywanie czy nadużycie przyznanych 

uprawnień członkowie zarządu mogą podlegać sankcjom grzywny, ograniczenia czy 

pozbawienia wolności. Mogą ponadto zostać pozbawieni możliwości sprawowania 

określonych funkcji w spółkach, czy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle. 

Takie ukształtowanie przepisów kodeksu spółek handlowych ma na celu ochronę 

podmiotów współuczestniczących w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności 

wierzycieli spółek, których interesy zostają zagrożone przez niezgodne z prawem zachowanie 

członków organów zobowiązanych w sposób szczególny do dbałości o interesy zarządzanych 

spółek. 

                                                      
39  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 586 KSH, [w:] Kodeks…, dz. cyt., s. 905 i n.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamztgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamzuga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytamzugu
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NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ SPÓŁKI.  

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZARZĄDU 

Streszczenie 

Pełnienie funkcji zarządczych w spółkach handlowych, tak często kojarzone przede 

wszystkim z prestiżem i wysokimi dochodami, niesie za sobą również wielką 

odpowiedzialność. Na odpowiedzialność tę składają się m.in. subsydiarna, solidarna i osobista 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec bezskuteczności egzekucji z jej majątku oraz 

odpowiedzialność karna za nadużycie udzielonych uprawnień bądź niedopełnienie ciążących 

na członkach zarządu spółki obowiązków. 

Dla członków zarządu, jako podmiotów którym powierzono wykonywanie obowiązków 

związanych z reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw, istotnym powinno być 

m.in. stałe monitorowanie jej sytuacji finansowej. Prócz decyzji zmierzających do rozwoju 

firmy i pomnażania jej kapitału członkowie zarządu zobowiązani są bowiem do zgłoszenia 

wniosku o ogłoszenie jej upadłości, kiedy spółka ta stanie się niewypłacalna względem swoich 

wierzycieli. Powyższe ma niebagatelne znaczenie w kontekście odpowiedzialności osób 

sprawujących funkcje członków zarządu i likwidatorów spółek handlowych. Niezgłoszenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, jako działanie inkryminowane na gruncie art. 586 

Kodeks spółek handlowych nakłada na nich bowiem dotkliwą w skutkach odpowiedzialność 

karną. 

Słowa kluczowe: upadłość spółki, niewypłacalność spółki, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki, odpowiedzialność karna członków zarządu.  

Summary 

The performance of management functions in companies, often associated primarily 

with prestige and high income, also carries a great responsibility. This responsibility includes, 

among others, subsidiary, joint and several liability for company’s obligations in case of 

ineffectiveness of execution against the company and the criminal liability for the misuse of 

granted privileges or the failure in fulfilment of management board members duties. 

For members of company’s management board, as the entities entrusted with 

performing duties related to company’s representation and the conduction of its affairs, constant 

monitoring of its financial situation shall remain a priority. Apart from the decisions aimed at 

company’s development or multiplication of its capital, board members are obliged to file a 
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petition for bankruptcy, when the company becomes insolvent. A failure to comply with this 

obligation constitutes the offense set forth in article 586 of Polish Commercial Companies 

Code, imposing criminal liability on company’s management board members. 

Keywords: bankruptcy of a company, insolvency of a company, failure of submitting 

a bankruptcy petition, criminal liability of management board members. 
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PAWEŁ KOWALCZYK  

 

FAKTURA JAKO ŹRÓDŁO DOWODOWE W POSTĘPOWANIU 

KARNYM I POSTĘPOWANIU PODATKOWYM 

Treść: 1. Pojęcie faktury. – 2. Faktura jako dowód w postępowaniu podatkowym. – 

3. Faktura jako dowód w postępowaniu karnym. – 4. Faktura „nierzetelna” a faktura „pusta”. – 

5. Praktyczne problemy kwalifikacji prawnej przestępstw związanych z fakturami. – 

6. Marzenia a rzeczywistość – uwagi na tle przestępstwa wystawiania pustych faktur. – 

7. Wnioski i postulaty de lege ferenda. 

1. Pojęcie faktury 

Problematyka faktur oraz ich znaczenia w obrocie prawnym stanowi zagadnienie 

nieustannie wzbudzające liczne kontrowersje, co istotne nie dotyczą one tylko kwestii 

zawiązanych z nadużyciami występującymi w podatku od towarów i usług czy podatku 

akcyzowym. Wbrew pozorom podatnicy każdego dnia wystawiając ten zdawałoby się prosty 

dokument stają przed licznymi dylematami nie mając pewności, czy został on przez nich 

sporządzony w sposób prawidłowy.  

W kontekście omawianej materii podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług1 która to reguluje zakres znaczeniowy pojęcia faktury. 

Z uwagi na ilość oraz szczegółowość regulacji dotyczących tej kwestii w niniejszej pracy 

wskazane zostaną tylko niektóre unormowania mające istotne znaczenia dla prawidłowego 

zrozumienia badanej problematyki. Przed przystąpieniem do jego szczegółowej analizy należy 

przypomnieć, iż wspomniany akt prawny stanowi implementację Dyrektywy 2006/112/WE2. 

Zgodnie z prawem wspólnotowym akty prawne tej rangi wiążą Państwo Członkowskie 

w zakresie określonego w nich celu pozostawiając im jednak wybór co do sposobu i formy 

wprowadzenia ich regulacji.  

Przystępując do analizy podejmowanego zagadnienia należałoby postawić dwa pytania. 

Po pierwsze co to jest faktura? Po drugie jaki jest jej cel, funkcja, oraz czemu ona służy? 

                                                      
1  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – 

dalej u.p.t.u. 
2  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej (Dz. U. UE L 347 z dnia 11.12.2006), s. 1. 
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Niewątpliwie stanowi ona dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej3. By 

jednak mógł on zostać zakwalifikowany jako faktura musi spełniać przewidziane prawem 

wymagania 4 . W art. 106e ust. 1 u.p.t.u. zawarto katalog, zgodnie z którym powinien on 

zawierać m.in. datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który 

pozwala go zidentyfikować w sposób jednoznaczny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika 

i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy itd. Pamiętać jednak należy, że regulacja ta 

wyróżnia elementy „typowej” faktury, oraz faktur wystawianych w przypadkach szczególnych 

np. „Faktura VAT Marża”, samofakturowanie, czy odwrotne obciążenie. Nie jest to jednak 

jedyna regulacja dotycząca tej materii. Ustawodawca w art. 106o u.p.t.u. przyznał Ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych delegację ustawową do wydania rozporządzenia 

określającego przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony 

w art. 106e u.p.t.u. W wydanym na tej podstawie rozporządzeniu5  zawarto zakres danych 

niezbędnych do wystawienia m.in. faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie 

usług zwolnionych od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 u.p.t.u. lub 

przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 u.p.t.u. 

 Odpowiedź na drugie pytanie odnajdujemy w art. 106b u.p.t.u., który to określa zakres 

czynności których wykonanie implikuje konieczność udokumentowania ich w formie faktury. 

W pierwszej kolejności obowiązek ten powstaje w przypadku „sprzedaży, a także dostawy 

towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywanej przez podatnika 

na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym 

charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem”6 . Dotyczy on „podatnika 

posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności”. Natomiast 

„w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe 

miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności”. 

Dotyczy to sytuacji, gdy odpowiednio „miejscem świadczenia jest terytorium państwa 

członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości 

dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest 

                                                      
3  Zgodnie z art. 2 pkt 32 u.p.t.u. należy przez nią rozumieć „fakturę w formie elektronicznej wystawioną 

i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”.  
4  Art. 2 pkt 31 u.p.t.u. 
5  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1485). 
6  Art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. 
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wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika” albo 

„państwa trzeciego”. Ponadto obowiązek wystawienia faktury dotyczy „sprzedaży wysyłkowej 

z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż 

wskazany” w art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.7 . Udokumentowana w ten sposób powinna być 

również „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany” 

w 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.8 a także „otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed 

dokonaniem czynności, o których mowa” w pkt 1 i 2 omawianego artykułu, „z wyjątkiem 

przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla 

których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4” 9. W art. 106b ust. 2 

u.p.t.u. unormowano problematykę wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży 

zwolnionej od podatku, uznając iż co do zasady w przypadkach wskazanych w tym artykule 

jest ona nieobowiązkowa. Wyjątki w tej kwestii ustanowiono w art. 106b ust. 3 u.p.t.u. 

Na potrzeby niniejszego artykułu zagadnienie to wydaje się być zarysowane w sposób 

wystarczający pozostałe regulacje dotyczące tej materii zostały szczegółowo uregulowane 

w art. 106a-106q u.p.t.u. W dalszej części zostaną omówione wybrane kwestie dotyczące 

przeprowadzania dowodów w postępowaniu podatkowym. 

2. Faktura jako dowód w postępowaniu podatkowym 

Problematyka dowodów w postępowaniu podatkowym stanowi przedmiot regulacji 

rozdział 11 umieszczonego w dziale IV Ordynacji podatkowej 10 . Przedmiotem podjętej 

w niniejszym artykule analizy jest rozdział 11 o.p., a dokładniej jego unormowania dotyczące 

wykorzystania w procesie dowodzenia źródła dowodowego w postaci dokumentu, jakim 

niewątpliwie jest faktura.  

Zgodnie z art. 180 § 1 o.p. „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić 

się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem”. Dokonując wykładni językowej11 

tej regulacji, należy zauważyć, iż statuuje ona otwarty katalog źródeł dowodowych. Istotne 

znaczenie dla jej prawidłowego stosowania ma kryterium legalności decydujące 

o dopuszczalności przeprowadzania dowodu w celu wykazania zaistnienia danych 

okoliczności. Dookreślenie omawianej regulacji stanowi art. 181 o.p., który to wymienia 

                                                      
7  Art. 106b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. 
8  Art. 106b ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. 
9  Art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. 
10  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zn.) – dalej 

o.p.  
11  B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 39–40. 
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przykładowe środki dowodowe. Zgodnie z tym artykułem „dowodami w postępowaniu 

podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, 

zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, 

informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających, 

kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe”. Dokonując wykładni językowej pojęcia dokumentu należy zauważyć, 

iż w zakresie znaczeniowym tego sformułowania znajduje się „każdy przedmiot, który może 

być wykorzystany jako dowód prawa, potwierdzając określony stosunek prawny, okoliczności, 

fakty jakiejś sprawy”12 . Ponadto w prawie podatkowym możemy wyodrębnić odpowiednio 

dokumenty prywatne i dokumenty urzędowe, sporządzone przez uprawnione do tego 

podmioty13. 

W kontekście powyższego pojawia się zatem pytanie, o to jak należy prawidłowo 

zakwalifikować fakturę ? Niewątpliwie faktura stanowi dowód z dokumentu o specyficznym 

charakterze. Na marginesie należy podkreślić, że ma ona istotne znaczenie nie tylko na kanwie 

prawa podatkowego, ale także prawa bilansowego. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości 14  podstawą do dokonania zapisów księgowych są dowody księgowe 

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dokonane przez ustawodawcę w dalszej części 

tej regulacji rozróżnienie pozwala zakwalifikować fakturę, jako dowód zewnętrzny obcy – 

w przypadku jej otrzymania od kontrahenta, oraz odpowiednio dowód wewnętrzny własny 

przekazywany w oryginale kontrahentowi. De facto ma ona zatem istotny wpływ na rzetelne 

prowadzenie ksiąg rachunkowych, które również podlegają ocenie organów podatkowych, 

a ich zakwestionowanie może implikować dotkliwe konsekwencje dla podatników.  

Przystępując do analizy faktury jako specyficznego dowodu z dokumentu, należy 

zauważyć, iż ma on charakter prywatny. Jednak rygory jakim podlega nadają mu szczególne 

znaczenie. Zdaniem Sądu Najwyższego „prawidłowo wystawiona faktura ma więc walor 

zaufania publicznego, gdyż tylko wtedy stwarza ona możliwość wywołania konsekwencji 

prawno-publicznych”15. Z kolei w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, iż nie 

ma ona „waloru dokumentu urzędowego, z którym Ordynacja podatkowa wiąże domniemanie 

prawdziwości. Zatem faktura VAT tak jak każdy dokument prywatny - podlega ocenie organu 

                                                      
12  B. Dunaj, Popularny Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2003, s. 98. 
13  Art. 194 o.p. 
14  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395).  
15  Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 30 września 2003 r., I KZP 22/03, LEX nr 80380. 
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podatkowego, co do prawdziwości zawartych w nim danych”16. Ponadto podkreśla się brak 

podstaw do kwalifikowania jej jako „absolutnego dowodu zdarzenia gospodarczego, któremu 

nie można by przeciwstawić innych dowodów. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do 

tego, czy faktura odzwierciedla rzeczywiste zdarzenia gospodarcze organ podatkowy 

uprawniony jest do sprawdzenia zgodności faktury z tym zdarzeniem”17. 

Reasumując należy zauważyć, iż choć faktura ma istotne znaczenie jako dokument 

mający potwierdzać zaistnienie zdarzenia gospodarczego implikującego odpowiednio 

powstanie obowiązku podatkowego lub prawa do skorzystania z możliwości obniżenia podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 u.p.t.u., jej posiadanie nie jest ich 

determinantą, bowiem o ich powstaniu decyduje „fakt nabycia towaru lub usługi przez podmiot 

widniejący na fakturze, jako nabywca, od podmiotu widniejącego na fakturze, jako 

sprzedawca”18. W konsekwencji w przypadku powzięcia przez organ podatkowy wątpliwości, 

co do faktycznego zaistnienia udokumentowanego nią zdarzenia gospodarczego konieczne jest 

przedstawienie innych dowodów potwierdzających jego wystąpienie. 

3. Faktura jako dowód w postępowaniu karnym 

Zagadnienie postępowania dowodowego w procesie karnym zostało unormowane 

w dziale V Kodeksu postępowania karnego. Ustawodawca nie zawarł w nim jednak regulacji 

dotyczącej dokumentu19. Definicję legalną tego pojęcia możemy odnaleźć na kanwie prawa 

karnego materialnego w art. 115 § 14 Kodeksu karnego20, zgodnie z którym „dokumentem jest 

każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, 

albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub 

okoliczności mającej znaczenie prawne” 21 . W doktrynie podkreśla się jej znaczenie dla 

prawidłowego określenia pojęcia dokumentu w procesie karnym z uwzględnieniem specyfiki 

tego źródła dowodowego. W praktyce jako istotne składniki dokumentu na gruncie procesu 

karnego wskazuje się jego „postać pisemną”, treść, tzw. „podłoże dokumentu”, czyli materiał 

na jakim znajdują się znaki graficzne określające daną treść, oraz „autora dokumentu”. 

W dokumencie powinna być zawarta treść intelektualna, tj. „wyrażona myśl ludzka” w formie 

                                                      
16  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2016 r., III SA/Gl 200/16, LEX nr 2199660. 
17  Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 marca 2013 r., I SA/Gd 149/13, LEX nr 1299318. 
18  Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012 r., I SA/Wr 970/12, LEX nr 1248312. 
19  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904 z późn. zm.).  
20  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) – dalej k.k. 
21  Tożsama regulacja zawarta została w art. 53 § 20 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 2226 z późn. zm.) – dalej k.k.s. 
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oświadczenie woli lub wiedzy22. 

W kontekście omawianej problematyki należy zauważyć, iż faktura z uwzględnieniem 

specyfiki jej właściwej spełnia w/w przesłanki pozwalające zaklasyfikować ją jako dowód 

z dokumentu. Takie stanowisko zostało także wyrażone w orzecznictwie –„faktura VAT ma 

zasadnicze znaczenie dla wykonania zobowiązań podatkowych, a jej istotne elementy mają 

walor dowodowy. Na gruncie Kodeksu karnego faktura VAT jest dokumentem w rozumieniu 

art. 115 § 14”23. Podobny pogląd wyraził sąd apelacyjny w Białymstoku, jego zdaniem faktury 

„są w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. "dokumentami", gdyż zawarte w nich informacje stanowią 

dowód prawa, skutku prawnego lub okoliczności mających znaczenie prawne”24. 

W kontekście powyższego warto podkreślić, że w wyniku uchwalonej w 2017 r. 

nowelizacji Kodeksu karnego, do znajdującego się w art. 115 k.k. tzw. słowniczka dodano nową 

definicję legalną. W § 14a w/w artykułu wprost wskazano, iż faktura stanowi dokument 

określony „w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”25.  

Rekapitulując należy zauważyć, iż mając na uwadze dotychczasowy dorobek 

judykatury w tej kwestii wprowadzenie tej regulacji wydaje się mieć jednie charakter 

porządkowy, natomiast w praktyce nie wpływa ona na postrzeganie faktury jako dowodu czy 

przedmiotu ochrony.  

4. Faktura „nierzetelna” a faktura „pusta” 

Faktura stanowi co do zasady dowód zaistnienia określonego w niej zdarzenia 

gospodarczego. Są jednak sytuacje, kiedy wykazany w niej stan faktyczny budzi istotne 

wątpliwości. Skutkiem tego jest najczęściej jej zakwestionowanie podczas kontroli podatkowej 

przez organy podatkowe, co implikuje konieczność udowodnienia przez podatnika zaistnienia 

danych okoliczności za pomocą innych środków dowodowych. W przeciwnym wypadku nie 

będzie on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

udokumentowanego fakturą lub zaliczenia określonego w niej wydatku do kosztów uzyskania 

przychodu.  

W praktyce obrotu gospodarczego oprócz podmiotów rzetelnie wykonujących 

obowiązki wynikające z przepisów prawa można także spotkać podmioty, które będą uchylać 

                                                      
22  K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 351-352. 
23  Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 maja 2004 r., I SA/Wr 1143/02, LEX nr 129689. 
24  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2012 r., II AKa 128/12, LEX nr 1223464. 
25  Art. 115 § 14a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 244) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 
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się od nałożonych na nie zobowiązań publicznoprawnych. Konsekwencją tych działań jest 

występowanie stanów faktycznych niepożądanych z punktu widzenia prawodawcy, które nie 

tylko naruszają ustanowiony przez niego porządek prawny, ale także godzą w pewność 

i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sytuację, kiedy to faktura nie 

odzwierciedla zaistnienia żadnego rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, a głównym celem 

jej wystawienia było wyłudzenie lub zmniejszenie kwoty należnego podatku. Taki dokument 

mimo swojej formalnej poprawności nie może stanowić podstawy nie tylko do zwrotu podatku 

ale i obniżenia podatku należnego. Drugim dużo bardziej niebezpiecznym dla podatników 

przypadkiem jest sytuacja, kiedy co prawda zaistniało zdarzenie gospodarcze – strona 

otrzymała fakturę za dostarczony towar lub wykonaną usługę, za którą dokonała zapłaty, ale 

finalnie okazało się, iż nie pochodziły one od tego podmiotu. W takim przypadku organy 

podatkowe również zakwestionują prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego 26 . 

Równie groźna dla podatników uczestniczących w profesjonalnym obrocie gospodarczym, jest 

faktura otrzymana od podmiotu nieistniejącego albo niezarejestrowanego jako podatnik od 

towarów i usług.  

 Coraz częstsze występowanie w obrocie gospodarczym w/w sytuacji doprowadziło 

wykształcenia się pojęcia faktury „nierzetelnej” oraz faktury „pustej”. Tą ostatnią można 

zdefiniować, jako dokumentującą zdarzenie gospodarcze, które nigdy nie zaistniało (np. 

sprzedaż). Odwrotnie jest natomiast w przypadku faktury „nierzetelnej”. W tym przypadku, co 

prawda dokumentuje ona faktycznie zaistniałe zdarzenie gospodarcze, jednak nie oddaje ona 

jego rzeczywistego przebiegu. W literaturze przedmiotu nie ma jednak zgody, co do relacji 

zakresu znaczeniowego tych pojęć. W kontekście powyższego można wyróżnić pogląd, 

zgodnie z którym faktura fikcyjna znajduje się w zakresie znaczeniowym faktury nierzetelnej, 

jak i pogląd mówiący o rozłącznym charakterze desygnatów tych nazw27. Wskazany podział 

można odnaleźć także w uzasadnieniu wspomnianej wcześniej uchwały SN z dnia 30 września 

2003 r.  

W każdym jednak z tych przypadków implikują one groźne dla podatników skutki 

zarówno na kanwie praw podatkowego jak i prawa karnego. Pomijając podmioty, które w pełni 

świadomie i z własnej woli uczestniczyły w takim procederze, należy zauważyć iż podmioty 

gospodarcze często uczestniczyły w nim nieświadomie. W konsekwencji padają one 

                                                      
26  M. Rymaszewski, Orzecznictwo dotyczące faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane, 

„Kwartalnik Prawa Podatkowego” Nr 3/2013, Łódź 2013, s. 75-77. 
27  Patrz szerzej: J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce, Warszawa 2013, s. 106-108.  
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niejednokrotnie ofiarą świetnie zorganizowanych grup przestępczych, jak i często 

bezwzględnych regulacji podatkowych28. 

5. Praktyczne problemy kwalifikacji prawnej przestępstw związanych z fakturami 

Szeroki aspekt nadużyć w sferze podatkowej wymagał odpowiedniej reakcji ze strony 

ustawodawcy. By przeciwdziałać tym zjawiskom wprowadzono rozwiązania mające na celu im 

zapobiegać. W przypadku prawa podatkowego przykład odpowiedzi na zaistniałe 

nieprawidłowości stanowi art. 108 u.p.t.u. oraz tzw. „sankcja VAT” wyrażona w art. 112b- 112c 

u.p.t.u. Ponadto regulacje mające przeciwdziałać tym społecznie niepożądanym zjawiskom 

możemy odnaleźć na kanwie prawa karnego i prawa karnego skarbowego. W niniejszej części 

pracy omówione zostaną problemy związane z kwalifikacją prawną przestępstw związanych 

z fakturami. 

Problematyka przestępstw związanych z posługiwaniem się fakturami nie jest 

zagadnieniem prostym i jednoznacznym. Różnorodność możliwych do zaistnienia stanów 

faktycznych, niejednokrotnie znacznie komplikuje kwestię przyjęcia prawidłowej kwalifikacji 

prawnej popełnionego czynu. W konsekwencji niejednokrotnie mamy do czynienia 

z koniecznością wyboru bądź to kwalifikacji prawnej na gruncie prawa karnego powszechnego 

albo prawa karnego skarbowego. Przed przystąpieniem do analizy tego zagadnienia należy 

zarysować, ogólne regulacje mogące mieć zastosowanie w tej materii.  

Istotne znaczenie dla omawianej problematyki na gruncie Kodeksu karnego ma 

odpowiednio art. 271 k.k. oraz 273 k.k. Pierwszy penalizuje zachowania, kiedy funkcjonariusz 

publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, poświadcza w nim 

nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Przedmiotem ochrony tej regulacji 

jest wiarygodność dokumentów w zakresie zawartej w nich treści. Czyn przestępny następuje 

w przypadku poświadczenia w nim okoliczności niezgodnych z rzeczywistością 29 . 

W kontekście powyższego pojawia się jednak pytanie, czy przez inną osobę uprawnioną 

możemy rozumieć wystawcę faktury? Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Zgodnie 

z stanowiskiem SN wyrażonym w uchwale z dnia 30 września 2003 r. osoba taka „należy do 

                                                      
28  Patrz szerzej: art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.). W kontekście tych regulacji należy zauważyć, iż faktura z opisem 

„zapłacono akcyzę” itp. w żaden sposób nie chroni nabywcę wyrobów akcyzowych przed odpowiedzialnością 

quasi-solidarną, jeśli na wcześniejszym etapie obrotu nie doszło do faktycznego uiszczenia podatku 

akcyzowego w prawidłowej wysokości.  
29  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX 2016. 
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kategorii innych osób uprawnionych w rozumieniu art. 271 § 1 k.k.”30. Drugi z kolei penalizuje 

zachowania polegające na użyciu przez dany podmiot dokumentu określonego w art. 271 k.k. 

lub 272 k.k. Dobrem chronionym podobnie jak w wcześniej analizowanej regulacji, jest 

wiarygodność dokumentów w zakresie zawartej w nich treści. Natomiast czyn zabroniony 

następuje w przypadku wykorzystania funkcji, jaką może pełnić dokument poprzez np. ujęcie 

go w deklaracji podatkowej. W doktrynie podkreśla się, iż „nieprawdziwe okoliczności 

poświadczone w dokumencie powinny mieć związek ze sposobem użycia dokumentu przez 

sprawcę”31. 

Na kanwie prawa karnego skarbowego istotne znaczenie w kontekście analizowanej 

materii ma art. 62 § 1 - § 2a i § 5 k.k.s. Dyspozycja § 1 dotyczy sytuacji, kiedy to podmiot do 

tego obowiązany „nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo 

odmawia ich wydania”. Regulacja ta w brzmieniu sprzed nowelizacji32, która weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 r. w sposób wyraźny wskazywała na nie wystawienie faktury lub 

rachunku „za wykonane świadczenie”. Dokonując porównania dyspozycji tej regulacji sprzed 

i po zmianie należy zauważyć, iż obecnie odnosi się ona do wszystkich faktur i rachunków. 

Adresatem tej normy jest podmiot zobowiązany do ich wystawienia zatem muszą zaistnieć 

przesłanki, aktualizujące realizację tej powinności w sytuacjach prawem przewidzianych. Jak 

wskazuje się w doktrynie przez wadliwość należy rozumieć wystawienie jej w sposób 

niezgodny z prawem, tj. brak obligatoryjnie wymaganych elementów np. brak NIP wystawcy. 

W konsekwencji dalej poza zakresem tej regulacji pozostają tzw. „puste faktury”. Wspomnianą 

nowelizacją dokonano także zmiany § 2 w/w artykułu. Zgodnie z nowym brzmieniem czyn 

zabroniony popełnia każdy „kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo 

takim dokumentem się posługuje”. W kontekście wspomnianych regulacji należy zwrócić 

uwagę kwestię „wadliwości” i „nierzetelności”. Jak wskazuje się w orzecznictwie „znamię 

czynnościowe "wystawia w sposób wadliwy" oznacza natomiast wystawienie w sposób 

niezgodny z przepisami prawa, które jednocześnie nie jest wystawieniem w sposób nierzetelny. 

Nierzetelność dokumentu jest bowiem pojęciem zakresowo węższym od wadliwości: każda 

zatem nierzetelność jest wadliwością, ale nie każda wadliwość jest nierzetelnością”33. Czym 

zatem jest nierzetelność w kontekście omawianej regulacji ? W judykaturze wskazuje się na 

                                                      
30  Uchwała sędziów SN 7 z dnia 30 września 2003… Zob. też Postanowienie SN z dnia 23 listopada 2006 r., IV 

KK 321/06, LEX nr 295473. 
31  V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny… 
32  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2024). 
33  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., II AKa 149/13, LEX nr 1439035. 
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dwa rozumienia faktury nierzetelnej. Pierwsze dotyczące sytuacji kiedy nie odzwierciedla ona 

„rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego”, ale miało ono miejsce. Drugie 

dokumentujące czynności które nigdy nie zaistniały 34 . Powyższe prowadziło do licznych 

sporów co do prawidłowego przyjęcia kwalifikacji prawnej w zakresie „pustych faktur”, 

kwestia ta zostanie jednak omówiona w dalszej części pracy. Tożsama regulacja do omawianej 

została zawarta w § 2a, jednak w tym przypadku ustawodawca wprowadził typ 

uprzywilejowany, do którego zastosowania wymagane jest by kwota podatku wynikająca 

z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur była małej wartości, tzn. by nie 

przekraczała ona dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia 

czynu zabronionego35.  

Wspomniana nowelizacja obok zmiany brzmienia art. 62 k.k.s. i zaostrzenia sankcji 

z nim związanych, zmodyfikowała także art. 37 i 38 k.k.s. W przypadku pierwszego 

ustawodawca dodał w § 1 ust. 1a, zgodnie z którym „sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie 

kary, jeżeli sprawca popełnia przestępstwo skarbowe określone w art. 62 § 2, a kwota podatku 

wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest dużej wartości”. Ta 

ostatnia została zdefiniowana w tzw. słowniczku ustawowym zawartym w art. 53 k.k.s. W § 16 

w/w artykułu wskazano, iż należy przez nią rozumieć „wartość, która w czasie popełnienia 

czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia”. 

Ponadto ustawodawca w nowo dodanym § 2a wyłączył stosowanie nadzwyczajnego 

zaostrzenia kary, w przypadku gdy „wymagalna należność została w całości uiszczona przed 

zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji”. Z kolei w art. 38 k.k.s. dokonano 

zmiany § 1 pkt 3, który nakazuje sądowi stosującemu nadzwyczajne obostrzenie kary, 

wymierzenie kary „pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane przestępstwo skarbowe 

w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do 

górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia 

z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary 

pozbawienia wolności”. Natomiast w § 2 w/w artykułu dodano pkt 3 nakazujący stosować 

określone w nim nadzwyczajne obostrzenie kary, gdy sprawca popełnia czyn zabroniony 

określony w „art. 62 § 2, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku 

wynikających z faktur stanowiących przedmiot czynu zabronionego jest wielkiej wartości”, tzn. 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu 

                                                      
34  Z. Kukuła, Art. 62. [w:] Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, [w:] Przestępstwa 

przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych., 

Warszawa 2013. 
35  Art. 53 § 14 k.k.s.  
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zabronionego36. 

Sytuacja w zakresie dokonywania kwalifikacji prawnej na kanwie prawa karnego uległa 

zmianie po wejściu w życie z dniem 1 marca 2017 r. nowelizacji kodeksu karnego 37 , na 

podstawie której dodano nowe uregulowania w zakresie reakcji prawno-karnej na omawiane 

na wstępie zjawiska. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 270a k.k. dotyczący 

tzw. fałszu materialnego. Zgodnie z § 1 tego artykułu odpowiedzialność karną ponosi każdy 

„kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności 

faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej 

lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako 

autentycznej używa”. W § 2 omawianej regulacji ustawodawca zawarł typ kwalifikowany w/w 

przestępstwa. Obejmuje on swym zakresem przedmiotowym sytuację kiedy to sprawca 

realizuje znamiona typu podstawowego „wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę 

należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty 

określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe 

źródło dochodu”. W odniesieniu do omawianych regulacji ustawodawca wprowadził także typ 

uprzywilejowany w przypadku mniejszej wagi.  

Drugie istotne novum wprowadzone wspomnianą nowelizacją stanowi art. 271a k.k. 

penalizujący tzw. fałsz intelektualny. § 1 tego artykułu penalizuje zachowanie podmiotu, który 

„wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna 

wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć 

znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu 

innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa”. Powyższa 

kwalifikacja prawna znajdzie zatem zastosowanie względem sprawców wystawiających w/w 

faktury bądź fakturę na kwotę przekraczającą 200 000 złotych38. Podobnie jak we wcześniejszej 

analizowanej regulacji, tak i w tym przypadku występuje typ kwalifikowany. Ustawodawca 

dookreślając zakres znamion typu podstawowego podwyższył kryterium wartościowe 

wystawionej faktury lub faktur na więcej niż pięciokrotność mienia wielkiej wartości, tj. 

5 000 000 złotych. Ponadto rozszerzył zakres panalizacji na podmioty, które z popełnianego 

przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Zarówno w odniesieniu do § 1, jak i § 2 

omawianego artykułu, ustawodawca w § 3 wprowadził typ uprzywilejowany. Zatem 

                                                      
36  Art. 53 § 16 k.k.s. 
37  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 244). 
38  Art. 115 § 5 k.k. 
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w przypadku wystawienia faktur nawet na kilka milionów złotych w przypadku, gdy nie 

wywołają one istotnych negatywnych skutków możliwe jest łagodniejsze potraktowanie 

sprawcy39. 

 Omawiana zmiana na kanwie prawa karnego choć niewątpliwie przyczyniła się do 

zaostrzenia sankcji karnych dotyczyła jedynie faktur bądź faktury przekraczających wartość 

200 000 złotych. W przypadku natomiast gdy wartość przedmiotu ochrony nie przekracza tej 

kwoty nadal pozostaje aktualne przyjmowanie kwalifikacji z 271 k.k.  

W kontekście powyższego należy zauważyć, iż mimo wprowadzonych zmian dalej 

pozostaje aktualny problem kwalifikacji prawnej tzw. „pustej faktury”. Na tym tle można 

wyróżnić następujące poglądy dotyczące wzajemnych relacji prawa karnego powszechnego 

i prawa karnego skarbowego. Według pierwszego stanowiska prymat przyznaje się art. 62 § 2 

k.k.s., gdy wystawiona „pusta faktura” godzi w obowiązek podatkowy. Uzasadnienie 

powyższego odnajdujemy w wspomnianej na wstępie uchwale SN, w której wprost wskazano, 

iż „jeżeli faktura ta służy jednak rozliczeniu z podatku, np. z podatku dochodowego przez 

pomniejszenie dochodu - o wydatki będące kosztem uzyskania przychodu lub samego podatku 

- o dokumentowane nią ulgi podatkowe, to wystawienie fikcyjnej faktury godzi w obowiązek 

podatkowy. Na gruncie art. 62 § 2 k.k.s. nie jest bowiem istotne w jaki konkretnie obowiązek 

podatkowy godzi wystawienie nierzetelnej faktury, byle - z uwagi na przedmiot ochrony norm 

w jakich przepis ten funkcjonuje - był to czyn przeciwko obowiązkom podatkowym 

w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Tam natomiast, gdzie wystawienie nierzetelnej faktury 

nie godzi w żaden obowiązek podatkowy nie można mówić o zaistnieniu czynu określonego 

w art. 62 § 2 k.k.s. Wtedy to wchodzi w grę kwalifikacja z art. 271 § 1 k.k.”. Podobnie SN 

wypowiedział się w postanowieniu z 25 lutego 2014 r. - „wystawienie nierzetelnej faktury 

realizuje znamiona art. 62 § 2 k.k.s., gdy chodzi o uniknięcie lub zmniejszenie podatku, a więc 

gdy czyn godzi w obowiązek podatkowy. Jeśli natomiast działanie finguje (pozoruje) powstanie 

takiego obowiązku, to nie może być mowy o wystawieniu nierzetelnej faktury w rozumieniu 

art. 62 § 2 k.k.s., lecz jest to zachowanie wyczerpujące znamiona art. 271 § 1 k.k”40. Według 

innego poglądu w przypadku spełnienia znamion z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 271 k.k. należy 

zastosować regulację z art. 8 k.k.s. Zgodnie z § 1 tego artykułu „jeżeli ten sam czyn będący 

przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona 

przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się 

                                                      
39  Projekt ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 888, (Druki Sejmowe 

VIII kadencja), http://www.orka.sejm.gov.pl [dostęp z 01.05.2017 r]. 
40  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2014 r., IV KK 426/13, LEX nr 1441283. 
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każdy z tych przepisów”. Jak wskazuje się w orzecznictwie „wystawienie nierzetelnej faktury 

jest przestępstwem skarbowym z art. 62 § 2 k.k.s. stanowiącym lex specialis w stosunku do 

przepisu art. 271 § 1 k.k., jednakże w myśl przepisu art. 8 § 1 k.k.s. wykluczone jest w takim 

przypadku wyparcie na zasadzie specjalności przepisu kodeksu karnego przez przepis kodeksu 

karnego skarbowego. Tym samym konieczne i prawidłowe staje się orzeczenie o winie i karze 

zarówno za przestępstwo skarbowe z art. 62 § 2 k.k.s., jak i za występek z art. 271 § 1 albo 3 

k.k., a następnie wydanie rozstrzygnięć o wykonaniu kar, stosownie do przepisów art. 8 § 2 i 3 

k.k.s”. W uzasadnieniu projektu do omówionej nowelizacji kodeksu karnego podkreślono, iż 

w przypadku zbiegu kwalifikacji prawnych ustawy karnej powszechnej i skarbowej należy 

zastosować art. 8 k.k.s.41 

6. Marzenia a rzeczywistość – uwagi na tle przestępstwa wystawiania pustych faktur 

Celem wspomnianej nowelizacji prawa karnego było wprowadzenie rozwiązań 

prawnych mających przeciwdziałać wzrastającym na sile nadużyciom podatkowym. 

Ustawodawca przystępując do tworzenia nowych regulacji zwrócił uwagę na swoisty rachunek 

ekonomiczny, jakim kierują się sprawcy przestępstw. Chcąc uczynić proceder nieopłacalnym 

z punktu widzenia potencjalnych sprawców, jako przeciwwagę dla potencjalnych korzyści 

ustanowił wysokie sankcje karne. W kontekście powyższego pojawia się jednak pytanie, po 

pierwsze o ich zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 42  w kontekście zasady 

proporcjonalności wynikającej z jej art. 2 i 31 ust. 3, po drugie o potencjalną skuteczność 

wprowadzonych w życie rozwiązań. 

 W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zasadę proporcjonalności wynikającą 

z zasady demokratycznego państwa prawnego, która jest wyrażona w art. 2 Konstytucji RP. 

W celu dokonania prawidłowej analizy wprowadzonych regulacji zasadne jest odwołanie się 

do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26 IV 1995 (K11/94), którego istotne znaczenie 

podkreśla także doktryna 43 . W wydanym orzeczeniu zostały bowiem sformułowane 

fundamentalne dla właściwego rozpatrzenia podejmowanego zagadnienia pytania. Po pierwsze, 

czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez 

nią skutków; po drugie czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, 

                                                      
41  Projekt ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 888, (Druki Sejmowe 

VIII kadencja), http://www.orka.sejm.gov.pl [dostęp z 05.05.2017 r.]. 
42  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz.483 z późn. zm.) 

– dalej Konstytucja RP. 
43  L. Garlicki, Artykuł 31, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, 

Warszawa 2003, s.28. 
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z którym jest powiązana; po trzecie czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji 

do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela 44 . Ocenie podlega zatem niezbędność, 

celowość i efektywność wprowadzonej regulacji, oraz to czy nie jest nadmiernie dolegliwa. 

W kontekście drugiego wzorca kontroli, tj. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP należy wskazać, 

iż „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 porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw”. W dokonanej wykładni tej regulacji w uzasadnieniu projektu ustawy 

zmieniającej podkreśla się, iż „prawodawca, wprowadzając ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, musi stwierdzić istnienie rzeczywistej potrzeby 

dokonania tej ingerencji, zaś z drugiej strony zasada ta winna być rozumiana jako wymóg 

stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywiście służące 

realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów”. Jako potrzebę wprowadzenia ograniczeń 

konstytucyjnych wolności i praw wskazuje się wysokie straty budżetu państwa związane 

z wyłudzeniami z tytułu podatku od towarów i usług, podkreślając przy tym zagrożenie dla jego 

stabilności, co wynika z wzrostu dynamiki tego procederu. Zwraca się również uwagę na skutki 

społeczne, oraz zmniejszenie przez budżet państwa możliwości podołania potrzebom 

redystrybucyjnym. Powyższe zdaniem projektodawcy uzasadnia usytuowanie tych czynów 

„w jednym rzędzie z najpoważniejszymi przestępstwami przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej”45. 

Eksponowane stanowisko wobec zwalczania tak złożonego problemu jakim jest kwestia 

wyłudzeń podatku od towarów i usług wydaje się być dużym uproszczeniem, które mimo 

szczytnego celu niestety nie tylko budzi istotne wątpliwości co do zgodności z wyrażoną 

w Konstytucji RP zasadą proporcjonalności, ale także co do jej potencjalnej efektywności. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wymiar kary określony w wprowadzonych 

regulacjach. Typ podstawowy tzw. fałszu materialnego faktury określony w art. 270a § 1 k.k. 

zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tożsamej karze na podstawie 

271a § 1 k.k. podlega typ podstawowy fałszu intelektualnego faktury. Typ kwalifikowany 

w obydwu przypadkach determinuje wymiar kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy 

niż 3 lata. O ile tak sparametryzowane zagrożenie karą można by uznać za racjonalne 

                                                      
44  Tamże, s. 29. 
45  Projekt ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 888, (Druki Sejmowe 

VIII kadencja), http://www.orka.sejm.gov.pl [dostęp z 01.05.2017 r.]. 
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i uzasadnione, o tyle poważne wątpliwości budzi art. 277a k.k. Zgodnie z § 1 tego artykułu 

„karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 

wolności” podlega każdy „kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 

271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub 

łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości 

(10 000 000 złotych). Owszem można by postawić tezę, iż rodzaj dobra chronionego oraz skala 

przestępstw uzasadnia tak rygorystyczne podejście ustawodawcy, jednak jeśli weźmiemy pod 

uwagę względy praktyczne zabieg ten wydaje się co najmniej mało przekonujący. By 

zrozumieć sens związanych z tą regulacją zastrzeżeń należy po pierwsze odpowiedzieć na 

pytanie kto dla zorganizowanej grupy przestępczej jest najbardziej pożądanym sprawcą tych 

przestępstw? Najczęściej jak pokazuje praktyka są to osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, 

których położenie wykorzystują w zamian za „znikome” korzyści materialne podmioty 

należące do grup przestępczych. Nawet przy założeniu, że taki podmiot podejmie współpracę 

z organami ścigania zazwyczaj między nim a podmiotem kierującym procederem występują 

liczni pośrednicy, którzy de facto także są tylko wykonawcami instrukcji.  

W kontekście omawianych regulacji niewątpliwie odniesienie się przez ustawodawcę 

do „należności ogółem” ułatwia proces dowodowy w postępowaniu karnym skierowanym 

jednak przeciwko sprawcom będącym w większości jedynie „pionkami na szachownicy” a nie 

rzeczywistymi beneficjentami popełnionych przestępstw. Należy bowiem pamiętać, iż faktura 

stanowi jedynie środek prowadzący do celu, jakim jest najczęściej pozyskanie nienależnego 

zwrotu podatku od towarów i usług. W tym celu zorganizowane grupy przestępcze budują całą 

strukturę podmiotów mających na celu imitować faktycznie prowadzoną działalność 

gospodarczą, niejednokrotnie w różny, czasami bardzo podstępny sposób wplatając w nią 

uczciwych podatników.  

Owszem można zakładać, że dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wzrośnie 

odsetek wykrytych grup przestępczych. Jednak należy też mieć na uwadze, że i przed tym grupy 

przestępcze będą próbowały się w rozmaity sposób chronić, opracowując rozwiązania 

utrudniające ich rozpracowanie. Wracając jednak do zasadniczych pytań postawionych 

w wspomnianym na wstępie wyroku TK warto zaznaczyć, iż choć samo penalizowanie tych 

nagannie społecznie zachowań jest uzasadnione, to jednak za mało prawdopodobne należy 

uznać osiągniecie zakładanych skutków przez wprowadzone regulacje. Ponadto możliwe do 

osiągnięcia efekty w porównaniu do ryzyka jakie dotyka także uczciwych uczestników obrotu 

gospodarczego należy uznać za niewspółmierne. Wątpliwości co zgodności z zasadą 
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proporcjonalności wyraził w swojej opinii także Sąd Najwyższy46. 

  

                                                      
46  Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288207/katalog/12370145#12370145 [dostęp z 01.05.2017 r.]. 
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7. Wnioski i postulaty de lege ferenda 

Podsumowując powyższe rozważania nie sposób nie uznać, iż faktura ma istotne 

znaczenie zarówno jako źródło dowodowe na kanwie prawa karnego procesowego, jak 

i formalnego prawa podatkowego. Stanowi ona pierwszy dowód dokonania operacji 

gospodarczej, który co prawda nie ma charakteru dokumentu urzędowego, jednak mając na 

względzie sytuacje, gdy pojawia się obowiązek jej wystawienia nie sposób nie zgodzić się 

z tezą, iż w pewnym sensie przysługuje mu walor zaufania publicznego. Oczywiście nie 

przesądza ona definitywnie o zaistnieniu sytuacji implikującej obowiązek jej wystawienia. 

Niejednokrotnie bowiem zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i postępowaniu karnym 

przeprowadzane są dowody z innych źródeł na potwierdzenie udokumentowanych nią 

okoliczności. W odniesieniu natomiast do wspomnianej nowelizacji prawa karnego i prawa 

karnego skarbowego należy uznać, iż stanowi ona kolejny ważny krok w zwalczaniu 

przestępczości dotyczącej nadużyć podatkowych. Niestety wiara ustawodawcy w odstraszający 

walor sankcji karnej wydaje się być nieproporcjonalna do możliwych do osiągnięcia efektów. 

Przyjęcie jako zasadnego wymiaru kary 25 lat pozbawienia wolności może z czasem skutkować 

deprecjacją jej oddziaływania na potencjalnego sprawcę przestępstwa. W odniesieniu zaś do 

praktyki można zakładać, że podjecie czynności operacyjno-rozpoznawczych zwiększy 

wykrywalność podmiotów uczestniczących w zorganizowanych grupach przestępczych, jednak 

w żaden sposób nie gwarantuje, że na ławie oskarżonych znajdzie się poza „słupem” 

i „pośrednikiem” rzeczywisty beneficjent przestępczego procederu. W związku z tym ich 

miejsce zastąpią nowe osoby, które będą wykonywać analogiczne czynności jak i poprzednicy. 

Jeżeli zatem wzrost zagrożenia karą za dokonanie czynu zabronionego wydaje się nie przynieść 

pożądanego efektu to pojawia się pytanie w jaki sposób można go osiągnąć? Niestety na to 

pytanie nie ma prostej odpowiedzi. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż nie jest to tyko 

problem naszego kraju, ale wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego 

przyczyną obok braku właściwych postaw moralno-etycznych sprawców jest konstrukcja 

podatku od towarów i usług, która umożliwia takie działania. Mając na uwadze, iż tzw. podatek 

od wartości dodanej został wprowadzony aktem prawa wspólnotowego rozwiązanie tego 

problemu powinno zostać opracowane na poziomie wspólnotowym. Owszem można 

proponować wprowadzenie rozwiązania na poziomie krajowym, jednak przy transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych może ono nie odnieść pożądanego skutku. Należy jednak pamiętać, 

że przy zachowaniu obecnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług możliwe jest 

jedynie zniwelowanie tego zjawiska. 
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FAKTURA JAKO ŹRÓDŁO DOWODOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM 

I POSTĘPOWANIU PODATKOWYM 

Streszczenie  

Autor w swojej pracy zwrócił uwagę na kwestię faktury i jej znaczenia jako dowodu na 

kanwie procesu karnego i postępowania podatkowego. Ponadto wskazane zostały różnice 

pomiędzy fakturą „nierzetelną” a fakturą „pustą”. W kolejnej części referatu Autor dokonał 

omówienia istniejących dotychczas wątpliwości na tle kwalifikacji prawnej przestępstw 

związanych z fakturami. Mając na względzie dokonane zmiany w prawie karnym w tej kwestii, 

wskazane zostały wątpliwości dotyczące uchwalonych regulacji prawnych. W konkluzjach 

Autor dokonał podsumowania podjętej problematyki. 

Słowa kluczowe: faktura, dowód, przestępstwo, postępowanie podatkowe, postępowanie 

karne, procedura karna, prawo karne. 

Summary 

The author in his work paid attention to the issue of the invoice and its importance as 

evidence during the criminal process and tax proceedings. In addition, the differences between 

the "unreliable" invoice and the “blank" invoice were indicated. In the next part of the paper, 

the author discussed the existing doubts about the legal background of crime related to invoices. 

In view of the changes in the criminal law in this area, doubts regarding the enacted regulations 

were raised. In the conclusions, the author summarized the issues. 

Keywords: invoice, evidence, offence, tax proceedings, criminal proceedings, criminal 

process, criminal law. 
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1. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 z dnia 11.12.2006). 
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2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 

poz.483 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395). 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 

z późn. zn.). 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1904 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. 

zm.). 

8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2226 

z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 244). 

10. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024). 

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 

faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). 
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