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Karolina Stankiewicz, Dawid Soja 
 

 

WYBRANE DELIKTY AKCYZOWE I ICH ISTOTA 
 

Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat niektórych deliktów akcyzowych. Przechodząc do 

meritum należy zrozumieć co oznacza termin „akcyza” i z czym wiąże się pojęcie deliktu akcyzowego. Następnie 

poddane rozważeniu zostaną wybrane czyny zabronione będące przedmiotem artykułu. 

Akcyza jest rodzajem selektywnego podatku pośredniego, nakładanego na niektóre, ściśle określone ustawowo, 
produkty konsumpcyjne takie m.in. jak olej napędowy, tytoń oraz różnego rodzaju wyroby alkoholowe. Akcyza, jak 
każdy podatek pośredni, ma wpływ na cenę wyrobu, a co za tym idzie faktycznym płatnikiem tego podatku jest 
konsument, który ostatecznie nabywa dane dobro1. Z pojęciem akcyzy wiąże się pojęcie deliktu akcyzowego, czyli 

czynu zabronionego, którego źródła są uregulowane w części szczególnej ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 

września 1999 r. Specyfika ukształtowania akcyzowych czynów zabronionych wynika z rozwiązań w prawie 

podatkowym, które wiążą się z produkcją i obrotem opodatkowanymi towarami. Obowiązek podatkowy następuje               

w momencie nabycia lub konsumpcji podlegającego opodatkowaniu dobra. Zgodnie z art. 54 k.k.s. podatnik, który 
uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie 
składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze (…)2.Tak więc delikt akcyzowy powstaje w 

momencie niewywiązywania się z obowiązku podatkowego przez podmiot do tego zobowiązany. Kodeks karny 

skarbowy reguluje zatem odpowiedzialność karną za delikty akcyzowe. Z punktu widzenia Skarbu państwa są to bardzo 

ważne regulacje, gdyż przestępstwa skarbowe prowadzą do uszczuplenia jego mienia, często w znacznej skali. 

By lepiej zrozumieć rozważania, należy wyjaśnić pojęcia przestępstwo i wykroczenie skarbowe oraz podkreślić 

różnice między nimi. Według art. 53 §2 i 3 k.k.s. przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą kary 

grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Z kolei wykroczenie skarbowe 

to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej należności 

publicznoprawnej albo wartości przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (na 2015 r. wynosi ta kwota 7000 zł) oraz każdy inny czyn, jeżeli kodeks tak 

stanowi. 

Jednym z często popełnianych deliktów akcyzowych, któremu poświęcono uwagę jest paserstwo wyrobami 

akcyzowymi. Czyny z art. 65 k.k.s. mają charakter powszechny, a przedmiotem wykonawczym deliktu są wyroby 

akcyzowe pochodzące z czynów zabronionych, określonych w art., 63, 64 oraz 73 k.k.s. Ustawa wyróżnia dwa typy 

paserstwa: umyślne (art. 65 § 1 k.k.s.) i nieumyślne (art. 65 § 2 k.k.s.). Odnosząc się do paserstwa umyślnego karanego 

grzywną do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obiema tym karom łącznie, ustawa 

penalizuje takie zachowanie jak: nabywanie, przechowywanie, przewóz, przesył, przenoszenie, pomoc w zbyciu, 

przyjmowanie lub pomoc w ukryciu wyrobów akcyzowych. Jeśli chodzi o umyślną realizację znamion paserstwa 

akcyzowego, to w grę wchodzi popełnienie w obu postaciach zamiaru - bezpośrednim i ewentualnym3.  W razie 

skazania za przestępstwo akcyzowe z art. 65 § 1 k.k.s. sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej(art. 34 § 2k.k.s.). Wyróżnia się także uprzywilejowany typ umyślnego paserstwa. Jest nim uszczuplenie 

podatku o małej wartości zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych. Paserstwo nieumyślne karane jest  

grzywną do 720 stawek dziennych. Znamiona jego pokrywają się ze znamionami z typu umyślnego w zakresie 

nabywania, przechowywania, przewozu, przesyłu lub przenoszenia wyrobów akcyzowych, z tym że sprawca nie ma 

świadomości, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego, pomimo tego, że ma możliwość i powinność przypuszczenia, że 

wyroby akcyzowe stanowią przedmiot czynu zabronionego. Tak więc obie postacie paserstwa różnią się stroną 

podmiotową. Należy również przybliżyć poszczególne formy wykonawcze składające się na paserstwo. Otóż przez 

nabycie należy rozumieć dokonanie transakcji, na mocy której paser uzyska faktyczne władztwo nad wyrobami 

akcyzowymi w zamiarze dysponowania nimi jako właściciel4. W tym przypadku dokonanie przestępstwa następuje z 

chwilą przeniesienia posiadania tych wyrobów. Zbycie może mieć charakter odpłatny bądź nieodpłatny. Przez 

przechowywanie należy rozumieć dzierżenie wyrobów akcyzowych w celu zachowania ich w stanie niepogorszonym. 

Przewóz oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych dowolnym środkiem przewozowym w rozumieniu  art. 53 

k.k.s. Bez znaczenia jest przy tym, czy sprawca dysponuje własnym czy cudzym środkiem transportowym. Przesył 

oznacza przemieszczanie wyrobów za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie. 

                                                           
1Leksykon budżetowy,  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp 
2 Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. 
3 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, s. 625 
4 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, s. 402. 
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Poprzez pojęcie przenoszenia należy rozmieć przemieszczenie z miejsca na miejsce bez użycia środka transportu5. 

Kolejną formą wykonawczą jest przyjęcie, które oznacza przejęcie władztwa na tą rzeczą od osoby władającej w celu 
określonym przez porozumienie stron. W tym wypadku paser nie włada rzeczą w sposób nieograniczony6. Innymi 

formami wykonawczymi paserstwa akcyzowego są pomoc w zbyciu lub pomoc w ukryciu. Są to czynności, które mogą 

ułatwić innej stronie zbycie lub ukrycie wyrobów akcyzowych. Te czynności mogą polegać na udzieleniu informacji o 
potencjalnym nabywcy, pośredniczeniu w zbyciu, wskazaniu miejsca, w którym można przechować (ukryć) wyroby 
akcyzowe, czy też dostarczeniu i zamontowaniu skrytki7. Przyjmuje się, że paserstwo jest dokonane jest w chwili 

uzyskania przez pasera władztwa nad rzeczą. Dopóki rzecz nie została wydana, nie doszło do popełnienia czynu 

zabronionego. Jednak jeżeli strony zawarły umowę sprzedaży, darowizny lub rozpoczęły negocjacje z zamiarem 

zawarcia takiej umowy, dochodzi wtedy jedynie do usiłowania popełnienia omawianego czynu. 

Innym deliktem akcyzowym  jest niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych. Jest to przestępstwo 

skutkowe (a w przypadku tzw. mniejszej wagi wykroczenie skarbowe), które cechuje się oznaczaniem wyrobów 

akcyzowych w sposób nieprawidłowy lub nieodpowiednimi znakami. Zarazem jest to czyn abstrakcyjnego narażenia na 

niebezpieczeństwo. Jego popełnienie bowiem nie powoduje naruszenia dobra prawnego - mienia Skarbu Państwa8. 

Ustawodawca wyszczególnia w art. 66 k.k.s. znaki uszkodzone, zniszczone, podrobione, przerobione lub nieważne. 

Niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych karane jest w razie jego umyślnego popełnienia karą grzywny do 720 

stawek dziennych. Innymi możliwymi przewidzianymi sankcjami jest przepadek przedmiotów pochodzących z czynu 

lub służących do jego popełnienia oraz możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności.9 Dopuścić 

się tego deliktu może każdy, zatem nie tylko podmiot odpowiedzialny według ustawy do oznaczania wyrobów 

akcyzowych, ale też np. pracownik tego podmiotu oznakowujący owe wyroby. Osoba nadzorująca takiego pracownika 

może z kolei ponosić odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku nadzoru uregulowanego w art. 80 k.k.s. 

Sankcje za niewłaściwe oznaczenie wyrobów akcyzowych ponosi ten, kto dokonuje opisanego tu wadliwego oznaczenia 

wyrobu. Jeżeli zaś wadliwie oznaczony wyrób znajdzie się w obrocie (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, do 

dalszej sprzedaży) i nie zostanie tam prawidłowo oznaczony znakiem legalizacyjnym, dojdzie do przestępstwa z art. 68 § 

2, czyli niedopełnienia oznaczenia wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy. 

Nieco bardziej skomplikowane jest pojęcie bezprawnego obrotu znakami akcyzy. Przedmiotem ochrony 
deliktów karnoskarbowych z art. 70 k.k.s. jest mienie Skarbu Państwa - beneficjenta podatku akcyzowego. Na potrzeby 
zrozumiałego omówienia problemu, należy wskazać podmioty, które mogą  obracać znakami akcyzy. Są to podmioty, 
które są legalnymi wytwórcami lub są zobowiązane do oznaczenie wyrobów tymi znakami albo prowadzą obrót 
znakami akcyzy. Formą ochrony tego przedmiotu jest zabezpieczenie przed nielegalnym obrotem znakami akcyzy10. 

Art. 70 k.k.s. rozróżnia typy czynów zabronionych związanych z omawianym pojęciem. Po pierwsze, zbycie 

(przekazanie) osobie nieuprawnionej znaków akcyzy przez osobę uprawnioną do posiadania znaków akcyzy, 

podlegające karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu łącznie. Tej samej 

karze podlega odpłatne lub nieodpłatne nabycie (przyjęcie) znaków akcyzy od osoby nieuprawnionej, a także usuwanie 

ich w celu ponownego ich użycia lub wprowadzenia w obieg, które jest spenalizowane w art. 70 § 2 k.k.s. Należy dodać 

iż usiłowanie czynów wymienionych jako pierwszy i drugi jest karalne. Nielegalne posiadanie, przechowywanie, 

przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie znaków akcyzy przed osobę nieuprawnioną do tego również jest karalne jak 

wyżej wymienione odmiany przestępstwa. Jak trafnie więc podniesiono w uchwale SN z dnia 29 stycznia 2002 r. 
penalizacja przewidziana w art. 70 § 4 k.k.s. obejmuje także posiadanie lub przechowywanie przez osobę 
nieuprawnioną znaków akcyzy usuniętych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem11. Można również 

uznać za kolejny przypadek bezprawnego obrotu znakami akcyzy wyróżniony w art. 70 § 5 k.k.s. wypadek mniejszej 

wagi, za który sprawca odpowiada jak za wykroczenie skarbowe. 

Kolejnym omawianym deliktem akcyzowym jest uregulowane w art. 67 k.k.s. podrabianie lub przerabianie 

znaków akcyzy lub upoważnienia do ich odbioru, a także przygotowanie do dokonania tych czynności. Przestępstwo to 

ma charakter formalny i jest dokonane z chwilą podrobienia lub przerobienia znaku akcyzy lub upoważnienia, nawet 

jeżeli dokumenty nie zostały użyte w obrocie prawnym12. Czyny z art. 67 k.k.s. mają charakter powszechny, tj. mogą 

być popełnione przez każdą osobę zdatną do ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej. Paragraf pierwszy 

                                                           
5 K.K.S., s. 626 
6Tamże, s.   627 
7 V. Konarska – Wrzosek, Prawo i Postępowanie karne skarbowe, s. 270, 
8 K.K.S., s. 617 
9 Tomasz Grzegorczyk, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, .s. 337 
10K.K.S., s.625 
11 Uchwała z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 31/01, OSNKW 2002, nr 3-4, poz. 14. 
12 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo Karne Skarbowe, s. 306, 
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omawianego artykułu penalizuje odpowiedzialność za podrabianie albo przerabianie znaku akcyzy albo upoważnienie 

do odbioru banderol karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wydanie znaków akcyzy przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy lub ich wytwórcę następuje na podstawie 

upoważnienia do odbioru znaków wydanego przez naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach znaków akcyzy, 

na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Przez podrabianie rozumie 
się stworzenie przedmiotu imitującego znak akcyzy lub upoważnienie. Przerobienie polega na dokonaniu zmian w 
autentycznym znaku akcyzy,  z zasady przez nadanie mu wartości wyższej. W przypadku przerobienia upoważnienia 
do odbioru znaków akcyzy możliwa jest nie tylko zmiana wartości odbieranych znaków akcyzy, ale także zmiana 
dotycząca liczby tych znaków13. Jeśli chodzi o stronę podmiotową, przestępstwo to może być popełnione wyłącznie z 

winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Sprawca dąży więc do określonego rezultatu, co wyklucza możliwość 

przyjęcia zamiaru ewentualnego. Paragraf drugi art. 67 k.k.s. stanowi, że osoba dokonująca przygotowania do 

popełnienia czynu zabronionego – w tym wypadku uzyskująca lub przysposabiająca środki, podlega karze grzywny do 

240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Uzyskaniem środka do 

popełnienia przestępstwa skarbowego jest wejście w posiadanie lub wytworzenie środka dla tego 

celu. Przysposobieniem natomiast środka jest jego przystosowanie czy uczynienie zdatnym dla popełnienia 

przestępstwa skarbowego14 . Przygotowanie ma zatem charakter formalny i może być dokonane wyłącznie z winy 

umyślnej w zamiarze bezpośrednim kierunkowym. Jest to przestępstwo bezskutkowe. Artykuł 67 k.k.s. w paragrafie 

trzecim wprowadza konstrukcję czynnego żalu w stosunku do czynów zabronionych opisanych w paragrafie drugim. 

Skutkiem czynnego żalu, czyli odstąpienia od dokonania czynu zabronionego, w szczególności zniszczenia uzyskanych      

lub przysposobionych środków albo też zapobieżenia skorzystania z nich w przyszłości jest dobrodziejstwo 

niepodlegania karze. Odstąpienie od dokonania fałszerstwa nie musi mieć charakteru dobrowolnego. Możliwa jest tu 
więc także sytuacja, w której sprawca podjął decyzję o odstąpieniu na skutek przymusu osób trzecich15 Ustawodawca w 

artykule 67 k.k.s. przewiduje możliwość odpowiedzialności jak za wykroczenie skarbowe w przypadku mniejszej wagi 

czynów ujętych paragrafach pierwszym i drugim tego artykułu. 

Wyrazem rekcji ustawodawcy na zjawisko zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych jest art. 73a k.k.s., 

który penalizuje w szczególności motywowane względami podatkowymi używanie oleju opałowego jako napędowego. 

Wymieniony artykuł wyróżnia trzy typy czynów zabronionych: podstawowy i uprzywilejowany, kwalifikowane jako 

przestępstwa skarbowe oraz typ wykroczenia skarbowego. Kryterium rozróżnienia jest znamię specjalizujące kwoty 
podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie16. Podmiotem popełniającym omawiane przestępstwo lub w pewnych 

sytuacjach wykroczenie może być każdy spośród zobowiązanych do uiszczania podatku akcyzowego, a więc nawet 

konsument. Art. 73a k.k.s. wymaga skutku w postaci narażenia akcyzy na uszczuplenie, co może uczynić jedynie 

płatnik tego podatku. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy przy akcyzie obciąża także nabywcę i posiadacza 

wyrobu akcyzowego, jeśli od przedmiotu nie zapłacono akcyzy w należnej wysokości. By zobrazować przyczynę 

popełniania tego deliktu można podać jako przykład używanie oleju opałowego jako napędowego. Przykładowo ten sam 

olej napędowy, jeżeli służy do celów opałowych, opodatkowany jest stawką akcyzy 232 zł/1000 litrów; jeżeli celom tym 

nie służy, stawka akcyzy wynosi 1048 zł/1000 litrów. Widać więc istotną różnicę w podatku. 

Kolejnym przykładem tego deliktu jest opisane w artykule Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego17 

stosowanie produktów nieobjętych akcyzą, np. olej po frytkach, olej rzepakowy jako oleju napędowego do samochodu. 

Mamy tutaj do czynienia co prawda ze zmianą użycia towaru powodującą narażenie podatku akcyzowego na 

uszczuplenie, jednak nie jest to zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, lecz zmiana sposobu użycia towaru, na 

skutego czego towar staje się wyrobem akcyzowym. Tak więc proceder ten wynika z faktu, że olej napędowy czy gaz 

dla innych celów niż gaz napędowy do pojazdów są objęte niższymi stawkami podatku akcyzowego. Przestępstwo i 

wykroczenie skarbowe z art. 73a k.k.s. jest karalne w razie umyślnego jego popełnienia - tak w zamiarze bezpośrednim, 

jak i ewentualnym. Typ podstawowy zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia 

wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Typ uprzywilejowany, jak sama nazwa wskazuje, podlega karze grzywny 

do 720 stawek dziennych, a typ wykroczenia wyróżniony w paragrafie trzecim art. 73a k.k.s. podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe, czyli według art. 52b k.w. - karze grzywny 500 zł. Ukaranie sprawcy według kodeksu 

wykroczeń nie wyklucza pociągnięcia go do odpowiedzialności z art. 73a k.k.s. Sprawcą owego wykroczenia może być 

każdy. Nie ma znaczenia do jakiego urządzenia użyto oleju opałowego zamiast napędowego, nie ma również znaczenia 

wartość użytego oleju, ponieważ czyn ten zawsze jest wykroczeniem powszechnym. W przypadku przestępstwa w 

                                                           
13 V. Konarska – Wrzosek, Prawo i Postępowanie karne skarbowe, s. 274, 
14 B. Kurzępa, Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe , s. 40. 
15 V. Konarska – Wrzosek, Prawo i Postępowanie karne skarbowe, s. 47, 
16K.K.S.,  s. 660 
17 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Olej po frytkach obciążony akcyzą, Rzeczpospolita z dnia 24 sierpnia 2005 r. 
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typie zwykłym i uprzywilejowanym odpowiada posiadacz i nabywca za użycie wyrobu akcyzowego, za który nie 

uiszczono odpowiedniej akcyzy lub nie zapłacono akcyzy w należytej wysokości. Kodeks przewiduje fakultatywny 

przepadek wyrobów akcyzowych - co do przestępstw skarbowych z § 1 i 2, jak również co do wykroczenia skarbowego 

z § 3 (art. 30 § 2 i art. 49 § 2 k.k.s.). Sąd może również orzec środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 

w razie skazania sprawcy za przestępstwo skarbowe. 

Ostatnim z omawianych w artykule przestępstw usytuowane w art. 69 k.k.s. naruszenie obowiązków 

wynikających z szczególnego nadzoru podatkowego sprawowanego nad produkcją, przemieszczaniem lub obrotem 

wyrobami akcyzowymi. Istota czynu zabronionego w paragrafie pierwszym polega na podjęciu czynności związanych z 

produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi bez uprzedniego przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. 

Czynności sprawdzające mogą polegać na sprawdzeniu prawidłowości oznaczenia pomieszczeń, urządzeń, aparatów, 

naczyń służących do transportu lub też kontroli prawidłowości zalegalizowania przyrządów pomiarowych18. Należy 

wskazać na indywidualny charakter tego przestępstwa, ponieważ jego podmiotem może być wyłącznie producent, 

importer lub podmiot dokonujący obrotu wyrobami akcyzowymi.  Przestępstwo to ma charakter formalny i może być 

popełnione umyślnie. Czyn ten jest jednocześnie swoistą koniunkcją działania, a więc podjęcia jednej z czynności 
dotyczących wyrobów akcyzowych i zaniechania, tzn. niedopuszczenia do wykonania urzędowego sprawdzenia19. 

Przestępstwo z §2 dotyczące podawania nieprawdziwych danych o rodzaju, ilości lub jakości wyprodukowanych 

wyrobów akcyzowych nie jest karane w przypadku zaniechania. Dotyczy ono wyłącznie działania jakim jest podawanie 

nieprawdziwych informacji przez producenta. Przez dane nieprawdziwe należy rozumieć dane niezgodne ze stanem 

rzeczywistym. Przestępstwo to ma charakter formalny i może być popełnione umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub 

w zamiarze ewentualnym, choć co do możliwości zamiaru ewentualnego zachodzą w doktrynie spory. Usuwanie 

wyrobów akcyzowych z miejsca produkcji, przerobu, zużycia, przechowywania lub podczas przewozu jest kolejną 

formą omawianego czynu zabronionego. Wraz z właśnie omówionym podawaniem nieprawdziwych danych, podlega 

karze już za same usiłowanie. Usunięcie oznacza przemieszczanie wyrobu akcyzowego na przykład poza miejsce jego 
składowania, a to oznacza,  że nie będzie karalne ukrycie tego wyrobu w tym samym miejscu20. Istota omawianego 

deliktu polega na działaniu w postaci usunięcia wyrobów akcyzowych na określonym etapie ich wytwarzania lub 

obrotu z pominięciem konieczności wykonania czynności sprawdzających przez pracowników szczególnego nadzoru 

podatkowego. Tak więc można przypuszczać, iż zamiarem działania sprawcy może być chęć uniknięcia obciążeń 

podatkowych. Omawiane przestępstwo ma charakter powszechny i może być popełnione z winy umyślnej w obu 

formach zamiaru. 

Na zakończenie, orientacyjnie dodano informacje uzyskane od Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie w 

piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r., UKS28DC.0134.12.2015.2, w którym zamieszczono informację na temat ilości 

przeprowadzonych postępowań przygotowawczych w okresie I-XI 2015 r. Podane zostały informacje na temat ilość 

przestępstw i wykroczeń skarbowych z deliktu paserstwo wyrobami akcyzowymi. Zakończono 1 postępowanie 

przygotowawcze o formę tego deliktu w postaci przestępstwa i 157 jako wykroczenia. Na tle ogólnej ilości 

zakończonych postępowań przygotowawczych jest to często popełniane wykroczenie, gdyż ogólna liczba zakończonych 

postępowań przygotowawczych przeprowadzanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie wynosi 290, z czego 

189 to wykroczenia. Od strony praktycznej widać więc na przykładzie art. 65 k.k.s. przeważającą ilość wykroczeń 

skarbowych nad przestępstwami. W samym obrębie kontroli UKS w Olsztynie jest ich 290, więc można domyślić się, że 

na terenie całej Polski jest to spora liczba i może narazić Skarb Państwa na istotne uszczuplenie. Jak przedstawiono w 

artykule, wykroczenia skarbowe nie są dotkliwie karane i próg by stały się przestępstwem jest dosyć duży, dlatego może 

warto by ustawodawca zastanowił się nad innymi, bardziej restrykcyjnymi rozwiązaniami.  

 

*** 

CHOSEN TORT DUTIES AND THEIR ESSENCE 

 This article is dedicated to reflection on some of tort duties and describes their essence. Explained the 

difference between the offense and the offense in criminal law tax. It focused on the crimes of the Criminal Code, such 

as tax m.in .: fencing excise goods, incorrect determination of excise goods, illegal turnover of excise stamps. At the end 

of an indicative added information obtained from the Tax Control Office in Olsztyn in its letter of 1 December 2015, 

UKS28DC.0134.12.2015., Which contained information on the number of prosecutions conducted between January and 

November 2015.

                                                           
18 V. Konarska – Wrzosek, Prawo i Postępowanie karne skarbowe, s. 279, 
19L.  Wilk, J. Zagrodnik, Prawo Karne Skarbowe, s. 313. 
20 T. Grzegorczyk, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, s. 367. 
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KONTROLA KRZYŻOWA W KONTROLI SKARBOWEJ 
 

Przedmiotem artykułu jest czynność sprawdzająca wykonywana przez inspektora bądź pracownika kontroli 

skarbowej zwana potocznie kontrolą krzyżową. Termin „kontrola krzyżowa” nie wynika wprost z przepisów, lecz jest 

to pojęcie stosowane powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, określające czynności sprawdzające u kontrahentów 

kontrolowanego.1 

Na wstępie należy przybliżyć niektóre pojęcia związane z tematem. Kontrola skarbowa została uregulowana 

ustawą o Kontroli skarbowej2. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa 

oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód 

budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Do celów kontroli skarbowej należy także badanie zgodności z 

prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw 

określonych w art. 228 – 231 Kodeksu karnego popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w 

jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw publicznych. Wymienione przestępstwa to: 

sprzedajność pełniącego funkcję publiczną, przekupstwo, płatna protekcja bierna i pośrednictwo, a także nadużycie 

uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Kontrolę skarbową sprawują organy kontroli skarbowej. Są nimi: 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, będący naczelnym organem kontroli skarbowej, Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej, jak również Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej. Kolejnym pojęciem wymagającym 

przybliżenia są czynności sprawdzające. Zgodnie z art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe pierwszej 

instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości: 

składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz 

inkasentów, a także stwierdzenie formalnej poprawności wymienionych dokumentów. Ostatnim celem czynności 

sprawdzających jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 

dokumentami. Należy również wyjaśnić, kto oprócz kontrahenta podatnika, jest za taki podmiot uważany. Zgodnie z 

art. 13b ust. 2, za kontrahentów uważa się także wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą uczestniczące 

w dostawie tego samego towaru lub usługi będące zarówno dostawcami, jaki i nabywcami biorącymi udział pośrednio 

lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi. Kontrolę krzyżową można także przeprowadzać cyt. ”u osób 
fizycznych, które nie prowadzą już działalności gospodarczej, ale prowadziły ją w okresie, którego dotyczy 
postępowanie kontrolne, i wówczas nabywały lub sprzedawały towary i usługi kontrolowanemu”.3 

W ramach czynności sprawdzających może mieć miejsce kontrola krzyżowa, uregulowana odrębnie w art. 13b 

Ustawy o kontroli skarbowej dla organów kontroli skarbowej, a dla organów podatkowych - w art. 274c Ordynacji 

podatkowej cyt: „Specyfiką art. 13b u.k.s. jako formy czynności sprawdzających jest to, że nie może on być stosowany 
samodzielnie, ale jego użycie zawsze powinno mieć związek z postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową 
prowadzoną u kontrolowanego.”4 W wyniku nowelizacji w 2010 r. uprawnienie do przeprowadzenia kontroli 

skarbowej oprócz inspektorów otrzymali pracownicy kontroli skarbowej. Jak uzasadniono, kontrola krzyżowa jest 

czynnością o charakterze technicznym, dlatego też wykonywanie jej wyłącznie przez inspektorów byłoby zbyt 

czasochłonne i pracochłonne. Nowelizacja spowodowała odciążenie inspektorów.  

Należy wreszcie wyjaśnić, czym właściwie jest kontrola krzyżowa. Zgodnie z art. 13b u.k.s. organy kontroli 

skarbowej w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, mogą żądać od kontrahentów podatnika 

prowadzących działalność gospodarczą, przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika. Celem 

sprawdzenia jest prawidłowość i rzetelność – a zatem zgodność ze stanem faktycznym – dokumentów u kontrahenta 

kontrolowanego.  

Cyt.: „Kontrola krzyżowa nie jest kontrolą podatkową, nie wymaga wydania odrębnego upoważnienia. Odbywa 
się w ramach postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej. Jest czynnością dowodową postępowania 
prowadzonego w stosunku do kontrolowanego, a ponieważ czynności w jej ramach prowadzone dotyczą tylko 
dokumentów, kontrolowany nie musi być o nich powiadamiany i nie bierze w nich udziału”5. Kontrola krzyżowa nie 

musi mieścić się w ramach właściwej kontroli. Można ją przeprowadzić już po zakończeniu kontroli podatkowej, a w 

                                                           
1K.  Kandut, A. Sędkowska, Ustawa o kontroli skarbowej komentarz, s. 34 
2 Ustawa o Kontroli Skarbowej z dnia 28 września 1991, Dz.U.1991 nr 100 poz. 442 
3 Cyt.za  J. Kulicki, Kontrola Skarbowa Komentarz, s. 407 
4 Cyt.za ibidem, s. 533 
5 Cyt.za K. Kandut, A. Sędkowska, Ustawa o Kontroli Skarbowej Komentarz, s… 

http://www.profit24.pl/autor/Kandut+Krzysztof
http://www.profit24.pl/autor/Kandut+Krzysztof
http://www.profit24.pl/autor/Kandut+Krzysztof
http://www.profit24.pl/autor/Kandut+Krzysztof
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trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej6 Należy zachować właściwość 

miejscową. Właściwym miejscowo dyrektorem urzędu kontroli skarbowej jest dyrektor właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego. Wyjątkiem jest wyznaczenie właściwego dyrektora przez 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej poza jego właściwością, a także przekazanie przez niego kontroli innemu 

dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej w uzasadnionych przypadkach. 

Zasadnym jest bliższe wyjaśnienie, u kogo przeprowadzana jest kontrola krzyżowa. Czynności kontrolne, które 

wykonywane są u danego podmiotu, pozostają – formalnie rzecz biorąc – czynnościami, które wykonywane są w 

ramach postępowania kontrolnego prowadzonego względem podatnika. Czynności kontroli krzyżowej nie są kontrolą u 

tego podmiotu, u którego są prowadzone. Są one elementem postępowania u podatnika, którego kontrahentem jest 

podmiot, gdzie prowadzona jest kontrola krzyżowa.  

Dzięki temu, że kontrola krzyżowa jest czynnością sprawdzającą, możliwe jest sprawdzenie kontrahentów 

podatnika bez wszczynania u nich kontroli i wliczania tego okresu do czasu kontroli u podatnika. Czyni to zadość 

ekonomii postępowania kontrolnego i umożliwia sprawniejsze jego przeprowadzenie. Ze względu na fakt, że czynności 

kontroli krzyżowa ma za przedmiot tylko lustrację dokumentów, kontrolowany podatnik nie musi być wcześniej o niej 

powiadomiony, jak i nie bierze w niej udziału. Podatnik będzie miał możliwość ustosunkowania się do dokumentów po 

włączeniu ich do akt sprawy. Należy zaznaczyć, że czynności dokonywane u kontrahenta podatnika nie wliczają się do 

maksymalnego czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy, gdyż zgodnie z art. 83 Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 12 do 48 dni roboczych (bez 

omawiania wyjątków). Tak więc wynika z tego, że kontrolujący nie są ograniczeni żadnymi limitami co do czasu 

trwania kontroli krzyżowych, które zwykle jednak mają nieskomplikowany charakter i trwają 1-2 dni.  

Przechodząc do meritum, kontrahent poddawany kontroli krzyżowej nie jest stroną ani kontroli podatkowej, 

ani postępowania podatkowego, które dotyczy kontrolowanego, a jego związek kontrolowanym polega na tym, że u 

niego znajdują się kopie lub oryginały dokumentów, które są przedmiotem zainteresowania przeprowadzanej kontroli. 

Należy dodać, że dokument to jakikolwiek przedmiot mający wartość dowodową lub informacyjną. Kontrola zatem nie 

ogranicza się tylko do faktur przedsiębiorców, a zakres sprawdzanej dokumentacji kontrahenta zależy od metody 

przyjętej przez kontrolującego. cyt: ”Z przepisów kontroli krzyżowej wynika, że możliwy jest szerszy zakres niż tylko 
przedłożenie kopii bądź oryginałów faktur dokumentujących transakcje między podatnikiem i jego kontrahentem. 
Kontrola innej dokumentacji jest możliwa, ale tylko pod warunkiem że ograniczy się do sprawdzenia i porównania 
transakcji wyłącznie między kontrolowanym a jego kontrahentem i tylko informacji o tych transakcjach ma prawo 
żądać kontrolujący. Powinien więc on otrzymać wgląd nie do całej ewidencji, ale jedynie do części zawartej w 
opisywanym zakresie”7. Kontrahent kontrolowanego obowiązany jest jedynie je przedstawić, a organ podatkowy nie 

może żądać ich wydania, jak to ma miejsce w przypadku kontroli podatkowej u kontrolowanego, a może sporządzić 

kopie i włączyć je jako załącznik do protokołu. Potwierdza to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 września 2009 r.8  

Natomiast wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 października 2008 r.9 zezwala na uzyskiwanie wyjaśnień od kontrahenta 

kontrolowanego, jeśli mają związek z pozyskiwanymi w toku kontroli krzyżowej dokumentami. Jeśli kontrolujący 

chciałby przesłuchać kontrahenta, musiałoby to nastąpić w zwykłym trybie kontroli podatkowej, z zachowaniem 

wszystkich gwarancji podatnika, m.in. musiałby być zawiadomiony o przeprowadzeniu czynności dowodowych. 

Pozbawione podstawy prawnej jest żądanie od kontrahenta sporządzania oświadczeń na daną okoliczność, gdyż 

oznaczałoby to nakładanie na kontrahenta dodatkowych obowiązków.  

Skutkami naruszeń  organów skarbowych przy kontroli krzyżowej może być uchylenie decyzji podatkowych 

wydanych na podstawie dowodów w ramach kontroli krzyżowej. Oznacza to, że dowód uzyskany nieprawidłowo jest 

nieważny na podstawie artykułu 180 o.p. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2007r.10 nie 

stanowi dowodu w postępowaniu żądanie wyjaśnień przez pracowników organu skarbowego na rzecz kontrahentów 

kontrolowanego podatnika w trakcie przeprowadzania czynności sprawdzających. Jedynym dowodem z czynności 

sprawdzających zgodnie z artykułem 13b u.k.s. jest protokół, który został sporządzony na podstawie przedstawionych 

dokumentów kontrahenta,  związanych z przedmiotem i zakresem kontroli u podatnika. Istotna sprawą jest również to, 

iż organy podatkowe powinny przeprowadzić kontrolę krzyżową u kontrahenta przed zakończeniem kontroli 

podatkowej u podatnika. Spowodowane jest to tym, że czynności te po zakończeniu kontroli podatkowej stracą moc 

dowodową, a zarazem naruszą art. 284b par. 3 o.p. dotyczący zasady zaufania do organów podatkowych.                    

                                                           
6 A.  Malezini, D. Zalewski,  Kontrola skarbowa 630 Wyjaśnień i Interpretacji, s. 221 
7  Cyt.za A. Malezini, D. Zalewski,  Kontrola skarbowa 630 Wyjaśnień i Interpretacji, s. 225 
8  Wyrok z dnia 4 września 2009 r., III SA/Wa 542/09, LEX nr 589861 
9  Wyrok z dnia 3 października 2008 r. I SA/Bk 216/08, LEX nr 589860 
10 Wyrok dnia 11 kwietnia 2007r., I SA/Sz 551/06, LEX nr 589863 
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Taką opinię wyraził WSA w Szczecinie w wyroku z dnia  7 maja 2009 r.11. Postawił on tezę, iż czynności sprawdzające 

służą do kontroli dokumentów kontrahentów podatnika w celu sprawdzenia ich rzetelności i prawidłowości, a nie 

zebrania dowodów z pisemnych oświadczeń kontrahentów. Warto dodać iż NSA w uchwale z dnia 21 września 2012 

r.12, stanowi, że jeśli w toku kontroli krzyżowej kontrolowany lub jego pracownicy udzielają dobrowolnych 

wypowiedzi na temat dokumentów będących przedmiotem kontroli, które są przedmiotowe, związane z kontrolą 

krzyżową i zakresem postępowania kontrolnego prowadzonego u podatnika, to nie ma przeszkód żeby odnotować te 

wypowiedzi jako oświadczenia w protokole sporządzonym z czynności kontroli krzyżowej na podstawie 172 o.p. Jest to 

istotne ze względu na fakt, że protokół jest dowodem w sprawie.  

Ważna z punktu widzenia kontrahenta kontrolowanego podatnika jest możliwość dokonania korekty deklaracji 

podatkowej w trakcie czynności kontroli krzyżowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 13 

kwietnia 2004 r.13 Stwierdził, że czynności sprawdzające prowadzone są w trybie opisanym w dziale V o.p. i nie są 

tożsame z kontrolą podatkową, o której mowa w dziale następnym o.p. Na tej podstawie sąd uznał, że czynności 

sprawdzające nie są przeszkodą w dokonaniu korekty deklaracji w podatku od towarów i usług przez kontrahenta 

kontrolowanego podatnika. Natomiast sytuacja wygląda inaczej podczas kontroli podatkowej  prowadzonej przez organ 

podatkowy - uprawnienie to ulega zawieszeniu  ze względu na treść art. 81b § 1 pkt 1 o.p. Złożenie korekty deklaracji 

podatkowej po wszczęciu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych. 

Dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, podatnik, płatnik lub inkasent może 

skutecznie skorygować deklarację podatkową, z tym że w tym drugim przypadku tylko w zakresie nieobjętym decyzją 

określającą wysokość zobowiązania podatkowego14. Z kolei, gdy kontrolę podatkową prowadzi organ kontroli 

skarbowej w ramach postępowania kontrolnego, zawieszenie prawa do korekty wynika z normy art. 14c ust. 1 u.k.s. 

Z racji tego, że kontrola krzyżowa jest czynnością sprawdzającą, w przypadku nawet nieuzasadnionej przez 

kontrahenta odmowy udostępnienia dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika, nie wolno karać 

kontrahenta karami porządkowymi. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie, a przede wszystkim wynika z art. 280 

o.p. Zatem działanie podatnika w czasie czynności sprawdzających nie jest zagrożone karą porządkową, ponieważ taką 

karą zagrożone są jedynie czynności w postępowaniu podatkowym lub kontroli podatkowej. Sposobem na uzyskanie 

pożądanych dokumentów jest w przypadku odmowy okazania, wszczęcie odrębnej kontroli u kontrahenta podatnika. 

Pomimo ogólnej tezy, iż kontrahent nie może być dyscyplinowany, należy wziąć pod uwagę art. 83 k.k.s., który 

stanowi, że udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej – zarówno w kontroli 

skarbowej, kontroli podatkowej, jak i czynnościach sprawdzających – jest przestępstwem skarbowym. Tak więc 

kontrahent odmawiając okazania dokumentów kontrolującemu, naraża się na odpowiedzialność kary grzywny do 720 

stawek dziennych. Podejmując się dalszych rozważań, należy zwrócić uwagę na stanowisko Ministra Finansów15 w 

kwestii możliwości wezwania kontrahenta do przedłożenia dokumentów będących przedmiotem czynności 

sprawdzających. Jak już wcześniej wspomniano, kontrahent kontrolowanego ma jedynie przedstawić, a organ 

podatkowy nie może żądać ich wydania, tak jak ma to miejsce w kontroli podatkowej, dlatego zasadne wydaje się być 

zanegowanie stanowiska ministra finansów przez Andrzeja Melezini oraz Dariusza Zalewskiego w książce Kontrola 

skarbowa 630 wyjaśnień i interpretacji. Czynności sprawdzające u kontrahenta kończą się spisaniem protokołu 

stosownie do przepisów dotyczących protokołów w postępowaniu podatkowym. Protokół taki stanowi dowód                  

w postępowaniu kontrolnym i kontroli podatkowej prowadzonych u podatnika. Może on  wraz z załącznikiem w 

postaci dokumentów zgromadzonych w ramach kontroli krzyżowej stanowić załącznik do protokołu kontroli lub jeden 

z dowodów w postępowaniu kontrolnym, odrębny od dowodów zgromadzonych w toku kontroli podatkowej, w 

zależności od tego, czy czynności te zostaną przeprowadzone w trakcie kontroli podatkowej, czy też po jej zakończeniu, 

ale w ramach postępowania kontrolnego16.  

Ważne w rozumieniu istoty kontroli krzyżowej jest poznanie jej charakteru prawnego. Czynności 

sprawdzające, w których mieści się kontrola skarbowa, generalnie uważa się za rodzaj postępowania odrębnego, 

prowadzonego poza jurysdykcyjnym postępowaniem podatkowym oraz poza kontrolą podatkową. WSA w Gliwicach w 

wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. 17 stwierdził, że czynności sprawdzające zostały uregulowane w dziale V, a kontrola 

podatkowa w dziale VI ordynacji podatkowej, jako odrębne instytucje prawa odnoszące się do różnych stanów 

faktycznych i prawnych, z własną procedurą i odmiennymi celami.  

                                                           
11 Wyrok z dnia  7 maja 2009 r., I SA/Sz 102/09, LEX nr 503203 
12 Uchwała z dnia 21 września 2012 r., I FSK 1434/11, CBOSA 
13 Wyrok z dnia 13 kwietnia 2004 r. I SA/Łd 620/2003, LEX nr 127017 
14 J. Kulicki, Kontrola Skarbowa Komentarz, s. 415 
15  Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 17 sierpnia 2004.r Syg. SP1/592/8212-128/1200/04/AA, s. 20 
16 A. Malezini, D. Zalewski,  Kontrola skarbowa 630 Wyjaśnień i Interpretacji, s. 232 
17 wyrok z dnia 9 lutego 2010 r., SA/Gl 1-26/09, LEX nr 559419 
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Przeprowadzona kontrola kończy się sporządzeniem protokołu. Pełni on rolę dowodu w sprawie, który może 

być wykorzystany zarówno w postępowaniu kontrolnym jak i podatkowym. W świetle art. 290 § 2 o.p. nie ma 

obowiązku podpisywania przez kontrahenta protokołu kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 o.p. konieczne jest 

doręczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokołu kontroli w celu powiadomienia go o jego treści i 

stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesów. Udokumentowanie przebiegu wszelkich czynności 

kontrolowanych ma służyć realizacji zasady prawdy obiektywnej. Kontrolujący nie mogą wybierać, które czynności 

dowodowe zamieszczą w  protokole, a które nie. Protokół zatem powinien zawierać wszechstronny opis stanu 

faktycznego w sprawie, z którego organy skarbowe powinny wywieść ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem 

kontroli. Ponadto jeżeli protokół ma być podstawa decyzji, musi być on dostępny do wglądu dla przedsiębiorcy, który 

ma możliwość złożenia korekty w protokole kontroli. Katalog elementów protokołu jest otwarty, o czym świadczy 

zwrot  „w szczególności”. Do tych elementów zaliczają się: wskazanie kontrolowanego przedsiębiorcy, wskazanie osób 

kontrolujących, określenie przedmiotu i zakresu kontroli, określenie miejsca i czasu jej przeprowadzenia, opis 

dostępnych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzania dowodów, ocenę prawną sprawy będącą 

przedmiotem kontroli, pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień  oraz prawie złożenia korekty i deklaracji, 

pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu 

dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. Tak więc katalog zawiera rozmaite 

zagadnienia. Jest on otwarty, co potwierdza to, że kontrolujący mogą w nim zamieścić wszelkie informacje, jeśli uznają, 

że są one związane z przeprowadzaną kontrolą podatkową.  

W związku z powyższymi rozważaniami, można śmiało stwierdzić, że traktowanie kontroli krzyżowej jako 

osobnej czynności sprawdzającej może przysporzyć pewne wątpliwości co do przepisów ustawy, według których należy 

ją wykonywać. W ustawie o kontroli skarbowej głównie art. 13b stanowi na temat omawianej kontroli. Większość 

zagadnień dotyczących kontroli krzyżowej ma zastosowanie według przepisów rozdziału V Ordynacji podatkowej. 

Kontrola krzyżowa ma charakter pomocniczy do kontroli podatkowej, o czym świadczy obowiązek sporządzenia 

protokołu, mogącego być dowodem  w sprawie. W porównaniu z czynnościami, do których organ podatkowy bądź 

skarbowy uprawniony jest w ramach właściwej kontroli, kontrolę krzyżową charakteryzuje uproszczony tryb działania 

oraz przedmiotowe ograniczenie organu. Należy podkreślić, że kontrola krzyżowa odbywa się w ramach kontroli 

podatkowej. Nie można zatem przeprowadzić jej samoistnie, tj. niezależnie od toczącego się wobec podatnika 

postępowania. Kontrola krzyżowa to formalnie element postępowania dowodowego. Dokonane ustalenia przyczyniają 

się do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Zgromadzone dokumenty stanowią załącznik do protokołu kontroli - 

jeżeli kontrola krzyżowa odbywa się w ramach kontroli podatkowej, albo są włączane do materiału dowodowego 

postępowania podatkowego - gdy weryfikacja odbywa się w związku z tą procedurą. Kontrola krzyżowa nie może mieć 

charakteru gruntownej weryfikacji. Dobór przedsiębiorców zależy od takich czynników, jak: profil działalności 

gospodarczej podatnika, liczba partnerów biznesowych, powiązania kapitałowe itp. Nie ma jednocześnie znaczenia, 

gdzie mieści się firma wytypowana do kontroli krzyżowej. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce 

wykonywania działalności kontrahenta podatnika znajdują się poza obszarem działania urzędu skarbowego 

przeprowadzającego kontrolę lub postępowanie podatkowe, dopuszczalna jest pomoc organu podatkowego właściwego 

dla kontrahenta. Urzędnicy nie mają prawa przy tej okazji "prześwietlać" rozliczeń kontrahentów przedsiębiorców. 

Muszą ograniczyć się tylko do weryfikacji rzetelności i prawidłowości dokumentów w zakresie objętym sprawdzaniem            

u podatnika. Przeprowadzenie kontroli krzyżowej nie wyklucza jednak wszczęcia w przyszłości u kontrahenta kontroli 

lub postępowania podatkowego. Oznacza to kompleksową weryfikację określonego fragmentu jego rozliczeń 

podatkowych. Urzędnicy mają prawo sprawdzić, jak w danym okresie i w określonym zakresie wywiązywał się on                  

z obowiązków wobec fiskusa. Trzeba wówczas przedstawić całą związaną z tym dokumentację. Przedmiotem kontroli 

lub postępowania podatkowego mogą być także dokumenty badane wcześniej w ramach kontroli krzyżowej. Tak więc 

kontrahent kontrolowanego podatnika nie może czuć się do końca bezpiecznie, jeżeli ma nieprawidłowości w 

dokumentach, gdyż mimo tego, że jest poddawany kontroli krzyżowej, która jest czynnością sprawdzającą i dotyczy 

podatnika, w przyszłości również u niego może zostać wszczęta kontrola podatkowa bądź skarbowa. Ważne jest więc, 

by obie strony miały wszystko zgodnie z prawem i rzetelnie udokumentowane. Przepisy o kontroli skarbowej 

skonstruowane są w ten sposób, by skutecznie wykrywać nieprawidłowości podatkowe i należy mieć świadomość, że 

inspektorzy i pracownicy dysponują odpowiednimi instrumentami do realizacji swoich ustawowych zadań. 
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*** 

 

CONTROL OF THE CROSS IN FISCAL CONTROL 

The article is a function that checks performed by the inspector or employee of fiscal control commonly known as the 

control of the cross. At the outset, it was explained the basic concepts related to the topic and to better understanding of 

the text by the recipient. Is shown in cross-checking mechanism: the subject, the effects of the rights controlled. 

Attention was paid to the legal character of the act in question. 
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Dawid Sadowski  
 

 

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE, PRZECIWKO ORGANIZACJI 

NIELEGALNYCH GIER HAZARDOWYCH. KOMPETENCJE SŁUŻBY CELNEJ W ZAKRESIE 

ZWALCZANIA NIELEGALNEGO HAZARDU 
 

1. Uwagi wstępne 

Hazard jako zjawisko społeczne istnieje od dawna. W relacjach historycznych można znaleźć odwołania do 

historii Babilonii, gdzie już 4000 lat p.n.e., żołnierze organizowali wyścigi konne i związane z tym zakłady. Również w 

starożytnych Chinach, Grecji czy Rzymie, można znaleźć przykłady gier hazardowych, w których stawka była różna – 

od pieniędzy po niewolników. Także w historii średniowiecznej Europy odnajdujemy wiele przykładów, 

potwierdzających istnienie tego procederu. Tytułem przykładu można wskazać historię, która rozegrała się pomiędzy 

królami Szwecji i Norwegii w XI wieku, gdzie grano w kości o ustanowienie granic pomiędzy tymi państwami1. Jak 

wskazuje Grzegorz Skowronek2, można wyróżnić kilka znaczeń słowa „hazard” ze względu na język i kulturę z której 

się wywodzi. Samo słowo ma pochodzić z języka arabskiego – az zahr – gdzie oznacza grę w kości, w języku francuskim 

– przypadek, traf, ryzyko, w języku angielskim – w znaczeniu pierwotnym była to po prostu gra nieuczciwa. Gdy 

myślimy o hazardzie, to niewątpliwie termin ten kojarzy nam się z największym ośrodkiem gier hazardowych jakim jest 

Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, gdzie legalizacja gier hazardowych rozpoczęła się w 1931 roku w stanie Nevada i 

to właśnie miejsce uważane jest za światową stolicę hazardu. Nie można również pominąć historii hazardu w Polsce, 

gdzie początek tego procederu miałby przypadać na czasy piastowskie, a najpopularniejszą grą miała być gra w kości. U 

schyłku średniowiecza, rozpoczęła się w Polsce era gier karcianych, popularnych wśród szlachty, na co wskazuje 

wypowiedź chociażby Jana Kochanowskiego: „Nie umie syn szlachecki na konia wsiąść, lepiej kufla świadomy, kart 

pisanych malowanych, kostek prawem zakazanych”. W Polsce, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, jako 

pierwszą regulację dotyczącą gier hazardowych, można wskazać ustawę z dnia 26 marca 1920 roku - W przedmiocie 

urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. Kolejna regulacja, to ustawa z dnia 9 lipca 1936 

roku – O monopolu loteryjnym. Ustawa ta obowiązywała aż do 1 lipca 1976 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 

20 maja 1976 roku – O grach losowych i totalizatorach. Kolejna regulacja dotycząca gier hazardowych, to ustawa z 29 

lipca 1992 roku – O grach i zakładach wzajemnych. Ustawa ta, obowiązywała do 14 lipca 2011 roku, natomiast już 1 

stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z 19 listopada 2009 roku – O grach hazardowych – i jest to akt prawny, 

obowiązujący do dnia dzisiejszego.  

 

2. Gry hazardowe w ujęciu ustawy o grach hazardowych 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych3 określa warunki i zasady prowadzenia działalności 

związanej z grami losowymi, zakładami wzajemnymi i grami na automatach. Artykuł 2 ustęp 1 wskazuje, jakie rodzaje 

gier zaliczymy do kategorii gier losowych4. Muszą się one cechować przypadkowością, a ich stawką mają być wygrane 

pieniężne lub rzeczowe. W ustępie 2, tego samego artykułu zamieszczona została definicja zakładu wzajemnego. Tak jak 

w przypadku gier losowych stawką gry są pieniądze lub wygrane rzeczowe, jednakże ich cechą charakterystyczną jest 

odgadywanie. Artykuł 2 ustęp 3, definiuje gry na automatach, jako: „gry na urządzeniach mechanicznych, 

elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra 

zawiera element losowości”. Ustęp 5 tego artykułu dodaje, że nawet jeżeli nie mamy możliwości uzyskania wygranej 

rzeczowej lub pieniężnej, ale gra ma charakter losowości, to również podlega regulacji ustawy o grach hazardowych. 

Losowość jest to niemożność przewidzenia, nawet przez wprawnego gracza, jakie kombinacje symboli czy liczb zostaną 

wylosowane. Jak wskazują przywołane wyżej unormowania ustawy hazardowej, regulacjom w niej zawartym podlegają 

wszelkie gry opierające się przynajmniej na jednej z trzech cech: przypadkowości, odgadywaniu, czy też losowości. Ze 

względu na rygorystyczne wymogi, jakie trzeba spełnić by uzyskać zgodę na organizację zakładów czy prowadzenie 

kasyna gry, salonów gier, punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, a także ze względu na wysokie opłaty jakie są 

                                                           
1 B. Woronowicz, Hazard i jego historia[online], „Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie”, 2011, nr 05, dostęp 03.12.2015 
2 G. Skowronek, Prawne aspekty hazardu, Wrocław 2012, s. 23-25 
3 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku - o grach hazardowych,  Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540  
4 Są to gry liczbowe, loterie pieniężne, gry telebingo, gry cylindryczne, gry karciane – black jack, poker, baccarat, gry w kości, gra w bingo, loterie – 
promocyjne, fantowe, audiotekstowe 
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z tym związane5, wiele osób decyduje. się na organizację gier przez siec Internet. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji 

gier hazardowych jest możliwość dotarcia do większego kręgu adresatów przy minimalizacji kosztów własnych i 

stosunkowo niskim nakładzie pracy. Osoby organizujące tego rodzaju przedsięwzięcia, by uniknąć rygorystycznych 

wymogów związanych z organizowaniem takich gier w kraju, często decydują się na rejestrację działalności w tak 

zwanych „rajach podatkowych”, a sztandarowym przykładem takiego właśnie państwa, jest Cypr. Niestety, osoby 

grające za pośrednictwem serwisów rejestrowanych na zagranicznych serwerach, nie zdają sobie często sprawy z 

nielegalności takiego działania i konsekwencji jakie im za to grożą, o czym mowa będzie w dalszej części tego artykułu. 

 

3. Zasady organizacji gier hazardowych 

Na wstępie warto zaznaczyć, że grami hazardowymi nie są tylko i wyłącznie popularne gry kojarzone z kasynami 

jak na przykład gra w ruletkę czy pokera. Niewiele osób uświadamia sobie, że w zasadzie każdy z nas brał udział w 

grach hazardowych. Przykładami mogą być chociażby popularne loterie fantowe, czy znany w całym kraju Lotto. 

Niezależnie od tego czy wygraliśmy jakiś upominek w loterii, czy udało nam się wreszcie wygrać w „Dużym Lotku” 

bądź zdrapce – wszystkie te zdarzenia wliczane są do kategorii gier hazardowych. Jest tak, ponieważ opierają się na co 

najmniej jednej z trzech, wyżej wymienionych przesłanek – przypadkowości, odgadywaniu, losowości. Cechą wspólną 

tych przesłanek jest to, że nie możemy przewidzieć rezultatu gry, jak również nie mamy wpływu na uzyskany w grze 

wynik. Artykuł 9 ustawy hazardowej, wskazuje że warunkiem urządzania gier, objętych monopolem państwa6, jest 

zatwierdzenie ich regulaminu przez Ministra Finansów. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z grami 

hazardowymi może odbywać się jedynie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7. 

Artykuł 10 wymaga, by emisja akcji spółek akcyjnych, następowała jedynie w formie akcji imiennych, ponadto w 

spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest powołanie rad nadzorczych. Artykuł 14 

wyszczególnia zasady organizacji poszczególnych gier, w paragrafie 1 wskazano że gry mające charakter losowy mogą 

być organizowane tylko w kasynach gry zgodnie z warunkami koncesji bądź zezwolenia8 i na podstawie 

zatwierdzonego regulaminu gry. Gry mające charakter przypadkowości, opisane w paragrafie 2 tego artykułu, również 

w granicach zezwolenia i na podstawie zatwierdzonego regulaminu gry, a miejscem właściwym ze względu dyspozycji 

ustawy są salony gry w bingo. Nieco odmiennie została uregulowana w paragrafie 3, kwestia przyjmowania zakładów 

wzajemnych, polegających na odgadywaniu nieznanego wyniku bądź zdarzenia. Sztandarowym przykładem tego typu 

gier są wszelkie zakłady bukmacherskie, a wspomniana odmienność polega na tym, że mogą one być prowadzone 

zarówno w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów wzajemnych jaki i poprzez sieć Internet. 

 

4. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, związane z grami hazardowymi 

Na wstępie warto zdefiniować pojęcia zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowego. Kodeks karny 

skarbowy9 w artykule 53 §2 wskazuje, że: „przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą 

kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności”. W artykule 53 §3 

k.k.s., wskazano natomiast definicję wykroczenia skarbowego, uznając że: „jest to 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. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi”. 

Artykuł 1 k.k.s, uzupełnia definicję zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowego, o znamię społecznej 

szkodliwości i element winy. Społeczna szkodliwość musi wystąpić w stopniu wyższym niż znikomy, gdyż w 

przeciwnym razie nie zachodzą przesłanki, by uznać czyn za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Czyn jest 

karalny jedynie wtedy, gdy możemy przypisać sprawcy winę, w momencie jego popełnienia. Kolejnym istotnym 

elementem definicji jest czas popełnienia czynu. Artykuł 2 k.k.s. uznaje, że co do zasady za czas popełnienia czynu 

uznaje się czas,  w którym nastąpiło zachowanie się sprawcy.  

                                                           
5 artykuł 69 ustawy o grach hazardowych stanowi, że opłata za udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32 000% kwoty bazowej – co jest 
porównywalne wartości około 1 miliona złotych. Ponadto w art. 63 tejże ustawy, wskazano zabezpieczenie jakie musi zostać wpłacone w celu 
zabezpieczenia interesu finansowego uczestników gry, i zabezpieczenie to wynosi 1 200 000 zł jeżeli koncesja dotyczy od jednego do trzech kasyn. 
6 Artykuł 5 ustawy o grach hazardowych stanowi, że prowadzenie działalności związanej z grami liczbowymi i telebingo, jak również prowadzenie loterii 
pieniężnych, objęte jest monopolem państwa. Uprawnienia wynikające z monopolu, są wykonywane przez Ministra Skarbu  Państwa, w porozumieniu z 
Ministrem Finansów. W celu właściwego wykonywania uprawnień wynikających z monopolu państwa, powołuje się jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.  
7 Artykuł 10 ustawy o grach hazardowych, wskazuje że kapitał zakładowy nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł jeżeli spółka zajmuje się urządzaniem 
gier w kasynach, a w przypadku salonów gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych - nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł. 
8 Zarówno koncesja jak i zezwolenie, musi zawierać nazwę spółki, dane członków zarządu spółki oraz rady nadzorczej, wskazaną strukturę udziałów w 
spółce, miejsce urządzania gier, wskazanie przeprowadzanych rodzajów gier hazardowych, zasady rejestracji uczestników gry oraz sposób zabezpieczenia 
miejsca gry, termin rozpoczęcia działalności. Zezwolenie i koncesja, wydawane są na okres 6 lat.  
9 Ustawa z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks Karny Skarbowy, Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930. 
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W artykule 22 k.k.s., zostały wyliczone kary, środki karne oraz środki zabezpieczające, które mogą być wymierzone 

za popełnienie przestępstwa skarbowego.  Do kar należy: grzywna10, kara ograniczenia wolności11 jak również kara 

pozbawienia wolności12.  Sąd wymierzając karę może również zastosować środki karne, których katalog znajduje się w 

artykule 22 §2 k.k.s. Na gruncie omawianych w tym artykule przestępstw, do najistotniejszych zaliczymy: przepadek 

przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej jak również zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej bądź 

zawodowej. 

 Za wykroczenie skarbowe przewidziana jest kara grzywny, wymierzana kwotowo w granicach od jednej dziesiątej 

do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Można wskazać tylko 

trzy środki karne, odnoszące się do wykroczeń skarbowych. Są to: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 

przepadek przedmiotów, oraz ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. 

Przestępstwom i wykroczeniom skarbowym, związanym z grami hazardowymi, Ustawodawca poświęcił rozdział 9 

k.k.s., jednakże ze względu na tematykę tej pracy, skupiającą się na nielegalnych grach hazardowych poruszę tylko pięć 

artykułów z tego rozdziału, które najpełniej odnoszą się do tematyki pracy. 

 

4.1 Nielegalne gry losowe13 

Artykuł 107§1 k.k.s., odnosi się do nielegalnych gier losowych, gdzie przedmiotem ochrony jest legalność i 

rzetelność organizowanych i prowadzonych gier14. Czynem zabronionym w tym artykule jest organizacja gier losowych 

wbrew przepisom ustawy lub organizacja w sposób sprzeczny z warunkami koncesji bądź zezwolenia. Czyny w nim 

opisane mają charakter bezskutkowy, a sprawcą co do zasady może być każda osoba, która ukończyła lat 17. Czyn może 

być popełniony tylko z działania, na co wskazują użyte w paragrafie 1 znamiona czasownikowe „prowadzi” i „urządza”. 

Czyn penalizowany w artykule 107 §1 i 2 k.k.s. można popełnić tylko umyślne, zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i 

ewentualnym. Sankcją przewidzianą za popełnienie czynu z artykułu 107 §1 i §2 k.k.s., jest grzywna w wysokości do 

720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do lat 3, lub obie te kary łącznie. W tym miejscu warto zauważyć, że 

czyn opisany w artykule 107§3 k.k.s., tzn. organizowanie gier losowych bez stosownej koncesji lub zezwolenia bądź 

wbrew warunkom, stanowi typ kwalifikowany tego przestępstwa ze względu na cel, jakim jest osiągnięcie korzyści 

majątkowej. Pewną odmiennością §3 w stosunku do §1 i 2 tego artykułu jest to, że można je popełnić jedynie w 

zamiarze bezpośrednim. Sankcją przewidzianą za typ kwalifikowany jest również grzywna w wysokości do 720 stawek 

dziennych, kara pozbawienia wolności, możliwe jest również orzeczenie kar kumulatywnie. Nie sposób również 

pominąć dyspozycji §4, w którym opisano czyn mający charakter mniejszej wagi, i traktowany jest jako wykroczenie 

skarbowe, ale dotyczy jedynie dyspozycji z §1 i 2. 

 Dość istotnym ograniczeniem, z którego mało osób zdaje sobie sprawę, jest zakaz wynikający z artykułu 29a 

ustawy hazardowej, a mianowicie organizacja jak również udział w grach i zakładach organizowanych przez sieć 

Internet, wyjątkiem jest uzyskanie stosownego zezwolenia na organizowanie takiej gry. Działalność taka, bez 

zezwolenia, karalna jest na podstawie artykułu 107 §1 i 2 k.k.s. W chwili obecnej, pięć podmiotów posiada zezwolenia 

na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet15. Jak wynika z danych, 

publikowanych przez Służbę Celną, do końca 2014 roku, zostało zidentyfikowanych ponad 1000 domen internetowych, 

które samodzielnie organizowały lub ułatwiały wzięcie udziału w zagranicznych grach hazardowych, działających bez 

stosownych zezwoleń, a w stosunku do 17 000 graczy, korzystających z zagranicznych serwisów, prowadzone są 

postępowania przez Służbę Celną16. 

 

4.2 Nielegalne gry fantowe 

Artykuł 108 k.k.s. stanowi lex specialis w stosunku do art. 107§1 k.k.s., gdyż znamieniem specjalizującym jest 

przedmiot czynności wykonawczej17. Odnosi się do urządzania lub prowadzenia loterii fantowej, fantowej gry w bingo, 

                                                           
10 Na podstawie artykułu 23 k.k.s., grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych, od 10 do 720 stawek. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej 
trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. 
11 Kara ograniczenia wolności przewidziana jest w artykule 26 k.k.s., w związku z artykułem 34 i 35 k.k. Kara ograniczenia wolności, samodzielnie występuje 
tylko w artykule 110 k.k.s. Może jednak zostać wymierzona w zastępstwie kary pozbawienia wolności. Polega ona na obowiązku wykonywania 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, zastosowania dozoru elektronicznego, nałożeniu obowiązków z artykułu 72 §1 pkt. 4-7a k.k., jak 
również na potrącaniu na cel społeczny od 10% do 25% miesięcznego wynagrodzenia  stosunku do osób pracujących.  
12 Co do zasady, kara pozbawienia wolności trwa od 5 dni, do 5 lat.  
13 P. Kardas, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II ,Warszawa 2012, komentarz do art. 107 
14 S. Baniak, Prawo Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s. 347 
15 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia Ministra Finansów opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-
podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet   
16 Dane Służby Celnej, dotyczące nielegalnego hazardu przez sieć Internet, zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/sluzba-
celna/dzialalnosc/zwalczanie-nielegalnego-hazardu/nielegalny-hazard-w-liczbach  
17 P. Kardas, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2012, komentarz do art. 108 

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zwalczanie-nielegalnego-hazardu/nielegalny-hazard-w-liczbach
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zwalczanie-nielegalnego-hazardu/nielegalny-hazard-w-liczbach
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loterii promocyjnej lub loterii audiotekstowej. W §1 tego artykułu został opisany czyn w typie podstawowym, 

natomiast w §2 typ uprzywilejowany. Premiowany jest cel, w jakim została zorganizowana loteria, a mianowicie cel 

społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny. Stanisław Baniak dodaje, że niekoniecznie sam cel organizacji gry 

lub loterii musiał być społecznie użyteczny, ale wystarczy że nadwyżka18 z tego rodzaju działalności została 

przeznaczona na cel społeczny19. Czyn zabroniony z artykułu 108 k.k.s., może być popełniony przez podmiot 

powszechny, z działania, umyślnie zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym i podobnie jak czyn z 

artykułu poprzedzającego – również jest czynem bezskutkowym. Znaczącą różnicę dostrzegamy w sankcji 

przewidzianej za ten czyn, w typie podstawowym jest to grzywna do 240 stawek dziennych, natomiast w typie 

uprzywilejowanym 120 stawek dziennych. Usiłowanie jest niekaralne w obu przypadkach.  

 

4.3 Uczestnictwo w nielegalnych grach i zakładach20 

Czyn opisany w dyspozycji artykułu 109 k.k.s, penalizuje działania polegające na uczestnictwie w grze losowej, 

zakładzie wzajemnym, grze na automacie, które zostały zorganizowane lub poprowadzone wbrew przepisom ustawy 

lub warunkom koncesji bądź zezwolenia. Opis czynu zabronionego sugeruje nam, że przepis ten przewiduje jedynie 

abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, jest też czynem bezskutkowym. Według Piotra Kardasa, artykuł ten 

odnosi się jedynie do gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automacie, lecz nie dotyczy gier na automatach 

o niskich wygranych21. Sprawcą czynu jest podmiot powszechny, i co do zasady tylko osoba, która ukończyła lat 17. 

Możliwe jest popełnienie tego czynu tylko z działania i jedynie umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim jaki i 

ewentualnym. Sankcja przewidziana w tym przepisie to grzywna do 120 stawek dziennych.  

 

4.4 Nielegalna sprzedaż losów22 

Jak wskazano w komentarzu23, czyn opisany w artykule 110 k.k.s., dotyczy naruszenia zasad dystrybucji dowodów 

udziału w grach i zakładach wzajemnych, poprzez zachowania niezgodne z dyspozycją artykułu 24 ustawy hazardowej 

– a mianowicie sprzedaż losów i zakładów, bez posiadania odpowiedniego świadectwa zawodowego24. Tak jak pozostałe 

opisane czyny, również ten ma charakter bezskutkowy. Przedmiotem ochrony jest legalność i rzetelność prowadzonych 

gier i zakładów, a czyn zabroniony może być popełniony jedynie umyślnie w zamiarze bezpośrednim i w dodatku 

kierunkowym w celu osiągniecia korzyści majątkowej. Pewna odmienność pojawia nam się w stosunku do artykułów 

poprzedzających. Wspominałem, że do tej pory mieliśmy do czynienia z podmiotem powszechnym, ten przepis odnosi 

się do pomiotu indywidualnego, gdyż sprawcą może być tylko ten, kto nie jest uprawniony do sprzedaży losów i 

zakładów z powodu braku świadectwa zawodowego. Artykuł 110 k.k.s. przewiduje, że sprawca podlega karze grzywny 

do 360 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

 

4.5 Udział w grze losowej osoby która nie ukończyła lat 18 

Artykuł 27 ustęp 1 ustawy o grach hazardowych wskazuje, że wstęp do ośrodków gier i punktów przyjmowania 

zakładów maja osoby, które ukończyły 18 lat. Artykuł 110b k.k.s., opisuje czyn polegający na umożliwieniu osobie 

niepełnoletniej, udziału w grze losowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa, w grze na automacie lub w zakładzie 

wzajemnym. Jak wskazuje autor komentarza25, czyn ten ma charakter skutkowy. Jest to pewnego rodzaju odmienność, 

na gruncie opisanych wcześniej czynów z k.k.s. Autor wskazuje, że: „Dla wyczerpania znamion tego wykroczenia 

konieczne jest stwierdzenie zmiany zewnętrznej polegającej na stworzeniu osobie poniżej lat 18 warunków do udziału 

w grze hazardowej opisanej w tym przepisie. Jest to zarazem czyn abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo”. 

Grzegorz Skowronek, dodaje również że osoby organizujące grę lub przyjmujące zakłady, zobowiązane są do 

legitymowania uczestników gry, jak również umieszczania w lokalu znaków informujących o zakazie gry przez osoby, 

które nie ukończyły 18 roku życia26. Wykroczenie to, ma charakter indywidualny, a jak wskazuje w komentarzu L. 

Wilk27, krąg podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju czyn, wynika z artykułu 27 ustęp 4 

ustawy o grach hazardowych – są to osoby, organizujące lub prowadzące grę, które mają obowiązek sprawdzić wiek 

                                                           
18 Jest to różnica pomiędzy kosztami organizacji gry lub loterii, a uzyskanym przychodem z jej organizacji. 
19 S. Baniak, Prawo Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s. 351 
20 S. Baniak, Prawo Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s. 352 
21 P. Kardas, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2012, komentarz do art. 109 
22 S. Baniak, Prawo Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s. 353 
23 L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2014,  komentarz do art. 110 
24 Artykuł 25 ustawy o grach hazardowych definiuje pojęcie świadectwa zawodowego.  Jest to dokument, wydawany na 3 lata  osobom niekaranym za 
umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe, władające językiem polskim, posiadające nienaganną opinię i świadectwo zdania egzaminu zawodowego 
ze znajomości przepisów o grach hazardowych. 
25 P. Kardas, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2012, komentarz do art. 110b 
26 G. Skowronek, Prawne aspekty hazardu, Wrocław 2012, s. 349-350 
27 L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2014,  komentarz do art. 110b 

http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/hipertekst/16852901_art(109)_1?pit=2015-12-04
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gracza w razie wątpliwości czy osoba ta jest pełnoletnia. Odmienny pogląd został wskazany w komentarzu Piotra 

Kardasa, gdzie uznano że podmiot w tym przypadku jest powszechny, a w szczególności dotyczy osób organizujących 

lub prowadzących grę. Czyn ten, może być popełniony jedynie umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i 

ewentualnym. Sankcją przewidzianą, za wykroczenie z artykułu 110b k.k.s. jest grzywa do dwudziestokrotności 

minimalnego wynagrodzenia, a jeżeli sytuacja powtórzyłaby się, to nawet cofnięcie koncesji lub zezwolenia. 

5. Kompetencje służby celnej, związane z grami hazardowymi 

 Kontrolę ośrodków gier i zawierania zakładów prowadzi Służba Celna. Jest to instytucja bezpieczeństwa 

narodowego, podległa bezpośrednio Ministrowi Finansów. Jej działanie oparte jest na regulacji zawartej w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej28. Do najważniejszych kompetencji, można zaliczyć nadawanie towarom 

przeznaczenia celnego, wymierzanie kwot a także ich pobór w związku z należnościami celnymi i podatkami, 

wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, jak również przestępstw skierowanych przeciwko 

zdrowiu, dobrom kultury, prawom własności intelektualnej, przyrodzie i środowisku. Ponad to, ograniczenie obrotu 

towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym. Służba Celna, dokonuje również kontroli przestrzegania 

przepisów z zakresu prawa celnego, podatkowego, oraz dotyczących organizacji gier hazardowych. 

 I właśnie to uprawnienie, pozwalające na sprawdzanie w jaki sposób organizowane są gry hazardowe oraz czy nie 

dochodzi do naruszeń przepisów k.k.s. będzie nas najbardziej interesowało. Opis czynności, jakie mogą podejmować 

funkcjonariusze Służby Celnej, oraz jakie obowiązki ma osoba podlegająca kontroli, wynikają z Działu VI Ordynacji 

Podatkowej29. W ramach tego artykułu, najbardziej istotne będą artykuły 286 i 287 Ordynacji, w których opisano 

uprawnienia organu kontrolującego jak i obowiązki podmiotu kontrolowanego. Kontrolujący ma prawo wstępu do 

lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego, żądania okazania majątku podlegającego kontroli, żądania 

udostępniania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, zebrania potrzebnych dowodów, 

legitymowania osób w trakcie kontroli jak i przesłuchiwania świadków. Jak widać kompetencje organu kontrolującego 

są niezwykle szerokie, a artykuł 287 pośrednio jeszcze te kompetencje poszerza, określając jakie obowiązki ma 

kontrolowany względem kontrolującego. Do najważniejszych należy umożliwienie bezpłatnego utrwalania czynności w 

trakcie kontroli, przedstawianie tłumaczenia dokumentów podlegających kontroli, jak również udzielanie informacji na 

żądanie funkcjonariusza kontrolującego. 

 

6. Podsumowanie 

Regulacje prawne, mające na celu przeciwdziałanie nielegalnemu hazardowi w Polsce są wystarczające. 

Kompetencje służb, powołanych do kontroli i zwalczania ośrodków gier, w których działalność ta odbywa się bez 

wymaganych koncesji czy zezwoleń są na tyle szerokie, by skutecznie zwalczać ten proceder. Dowodzą tego dane, 

publikowane przez Służbę Celną. Przypomnę, że do końca 2014 roku, zostało zidentyfikowanych ponad 1000 domen 

internetowych, które samodzielnie organizowały lub ułatwiały wzięcie udziału w zagranicznych grach hazardowych, 

działających bez stosownych zezwoleń, a w stosunku do 17 000 graczy, korzystających z zagranicznych serwisów, 

wszczęto postępowania wyjaśniające. Również sankcje, grożące za nieprzestrzeganie przepisów prawnych, zdają się być 

wystarczające. Utrata koncesji czy zezwoleń, których uzyskanie jest niezwykle trudne i kosztowne, zakaz prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej, wysoka grzywna czy wreszcie kara pozbawienia wolności. Wszystkie te 

instrumenty, wydają się skutecznie wypełniać funkcje prawa karnego, w szczególności funkcję prewencyjną i 

sprawiedliwościową.  

 

*** 

 

THE FISCAL OFFENSES, AGAINST ILLEGAL GAMBLING. POWERS OF THE CUSTOMS SERVICE  

 TO FIGHT AGAINST ILLEGAL GAMBLING 

This article describe issues concerning at gambling as a social phenomenon. How to distinguish between the illegal 

actions and harmless entertainment - what the offenses are and how to distinguish them. This article described the 

statutory requirements that must be met to could lead casino gaming and other types of gambling activities. A few 

examples are shown what the penalties are threaten to for breaches of legislation and the construction of legal norms 

relating to the phenomenon of gambling. Also described what powers they possess the tax authorities in the field of 

checking enforcement  and methods of counteracting illegal gambling.

                                                           
28 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o Służbie Celnej, Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323  
29 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 
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PRAWNOKARNE KONSEKWENCJE UCHYLANIA SIĘ OD OBOWIĄZKU 

PODATKOWEGO 
 

 Przedmiotem ochrony prawnej czynu zabronionego w art. 54 rozpoczynający rozdział 6 k.k.s. jest realizacja 

obowiązku podatkowego1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, obowiązkiem 

podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia 

pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach2. Zakres podmiotowy tego obowiązku, 

przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku i stawki podatkowe określają ustawy3. Obowiązek podatkowy 

dotyczy m. in. następujących podatków:  

1) podatek dochodowy od osób fizycznych, 

2) podatek dochodowy od osób prawnych,  

3) podatek od towarów i usług 

4) podatek leśny 

5) podatek od spadków i darowizn 

6) podatek akcyzowy 

7) podatek od czynności cywilnoprawnych.  

Analizowany artykuł penalizuje niezgłoszenie właściwemu organowi, a także nieuczynienie tego w terminie 

przedmiotu albo podstawy opodatkowania oraz niezłożenie koniecznej dla takiego ujawnienia deklaracji. Przepis ten 

pozostaje w związku z uchylaniem się od opodatkowania i naraża podatek na uszczuplenie, w odróżnieniu od art. 56 §4 

k.k.s., który określa typ formalnego wykroczenia podatkowego polegającego na niezłożeniu w terminie przez podatnika 

organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, mimo 

ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania4. Natomiast uporczywe spóźnienie się z wpłatą 

należnego podatku reguluję art.57k.k.s5. 

 Niezgłoszenie obowiązku podatkowego polega na zaniechaniu złożenia deklaracji. Złożenie jej podkreśla, iż 

nastąpiło zdarzenie czy stan powodujący powstanie stosunku podatkowo prawnego oraz podaje się w niej wielkość 

podstawy opodatkowania danego podatnika5. Pojęcie „deklaracji” ma znaczenie nadane mu w Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie zatem z art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej rozumie się przez to zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, 

do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci6. 

Warte uwagi jest, iż informacjami w rozumieniu przepisu art. 54 k.k.s. nie są informacje, o których mowa w art. 82 i 82 

Ordynacji Podatkowej. Nie są to informacje, które zostały uzyskane od samych podatników, ale uzyskiwane od innych 

osób pozostających w związkach z podatnikami, a także informacje składane przez określone organy (sądy, komornicy) 

lub notariuszy, dotyczące zdarzeń mogących mieć związek z powstaniem zobowiązań podatkowych7. Z dyspozycji art. 

54 k.k.s wynika, iż deklaracja, która ujawnia przedmiot i podstawę opodatkowania powinna być złożona „właściwemu 

organowi”. Mowa zasadniczo o organach podatkowych pierwszoinstancyjnych, gdyż to właśnie im ujawnia się 

przedmiot i podstawę opodatkowania. Właściwość organu wskazują określone ustawy podatkowe7. 

Przepis art. 54 k.k.s. miał swój korelat w przepisie art. 92 u.k.s. W aktualnym ujęciu znamion przestępstwa wykluczono 

poprzednio występujący element uniknięcia udziału w postępowaniu podatkowym, zwracając uwagę, iż istota czynu 

polega na uchyleniu się od opodatkowania. Zmiana ta trafniej oddaje istotę przestępstwa, gdyż nie polega ono na 

unikania postępowania podatkowego, ale na uchyleniu się od opodatkowania8. 

Warte uwagi jest zagadnienie, kiedy w ogóle powstaje zobowiązanie podatkowe. W polskim prawie podatkowym 

powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego lub z chwilą 

doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. W pierwszym przypadku, mowa o podatkach płaconych na 

zasadzie samo obliczenia, gdzie podatnik jest zobowiązany do obliczenia i wpłaty podatku w ustalonym ustawowo 

terminie oraz do złożenia określonej deklaracji podatkowej, która zawiera dane niezbędne do zapewnienia kontroli 

prawidłowości wykonania zobowiązania podatkowego. 

Natomiast w drugim przypadku podstawą powstania zobowiązania podatkowego jest decyzja właściwego organu, przy 

                                                           
1 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009 s. 190. 
2 Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926. 
3 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, Warszawa 2010, s.125-127. 
4 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 270. 
5 L. Wilk, J. Zagrodownik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 270. 
6 Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926. 
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czym jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek założenia zeznania to oznaczenie 

wysokości zobowiązania następuje na podstawie danych zamieszczonych w deklaracji.  

W obu przypadkach organy podatkowe mają uprawnienia do określenia oraz ustalenia odmiennej wysokości 

zobowiązania podatkowego7. 

 W części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego istnieje wiele przepisów, które mają charakter blankietowy, 

odsyłających do konkretnych uregulowań w szczególnych ustawach podatkowych, których naruszenie stanowią 

określone przestępstwa lub wykroczenia skarbowe8. Ustalenie więc znamion czynu zabronionego będzie wymagać 

integracji przepisu k.k.s. ze szczegółowymi przepisami właściwych ustaw podatkowych. W końcu normy zawarte w art. 

54 k.k.s. chronią prawidłowe wykonanie zobowiązań podatkowych, których sposób powstania, przedmiot lub podstawa 

opodatkowania będą wynikać z przepisów pozakodeksowych9. 

 Przepis art. 54 k.k.s. określa fundamentalny delikt podatkowy, zwany uchylaniem się od opodatkowania. 

Ustawodawca wyjaśnia, że chodzi o „uchylenie się od opodatkowania” polegające na nieujawnieniu przez podatnika 

właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub zaniechaniu złożenia deklaracji, przez co podatek 

zostaje narażony na uszczuplenie. Zatem przedmiotem ochrony jest mienie wierzyciela podatkowego10. 

Kodeks karny skarbowy, Ordynacja podatkowa czy inne ustawy podatkowe nie definiują pojęć przedmiotu i podstawy 

opodatkowania, stąd są to pojęcia doktrynalne. Przedmiot podatku, jest tym, od czego podatek jest płacony i co zwykle 

znajduje swój wyraz w nazwie danego podatku, ta zaś- w tytule ustawy wprowadzającej w życie ten podatek. Jest to 

więc sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepisy prawa podatkowego wiążą obowiązek zapłaty 

podatku. Określając przedmiot opodatkowania ustawodawca podatkowy nie musi precyzyjnie trzymać się definicji 

kształtowanych przez prawo prywatne, ponieważ zgodnie z teorią autonomii prawa podatkowego, ustawodawca 

posługując się w sferze podatkowej pewnymi pojęciami prawniczymi może je kształtować według swojej woli i nadawać 

im znaczenie odmienne od tych, jakie mają w innych gałęziach prawa11. Natomiast podstawa opodatkowania to nic 

innego jak ilościowo lub wartościowi ujęty przedmiot podatku. Jest to skonkretyzowanie ogólnej normy prawnej, która 

określa przedmiot podatku sprowadzająca ją do wskazanego podmiotu i do konkretnie określonej części przedmiotu 

podatku12. 

 Istotnym problemem jest to, czy przedmiotem opodatkowania może być działalność sprzeczna z prawem, 

przestępcza, sprzeczna z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego, moralnie dwuznaczna13. Zwraca się 

uwagę na to, iż przedmiot opodatkowania dotyczy wyłączenie zdarzeń, których wystąpienie spowoduje powstanie 

skutku prawnopodatkowego14. Działania przestępcze nawet jeśli przynoszą dochód, to przepisów ustaw podatkowych 

nie stosuje się do dochodów osiągniętych z czynności, które nie mogą być przedmiotem skutecznej prawnie umowy. W 

szczególności czyny zabronione przez Kodeks karny, które mogą prowadzić do uzyskania korzyści majątkowych, są 

jednocześnie czynnościami niedopuszczanymi przez prawo polskie np. paserstwo, sutenerstwo, handel narkotykami). 

Stąd też zasadne jest wyłączenie tego rodzaju źródeł dochodów z zakresu działania prawa podatkowego, ponieważ 

zaistniałaby sprzeczność między poszczególnymi gałęziami prawa. Sprzeczność ta polegałaby na czerpaniu danin 

publicznych w postaci podatków z zachowań uznawanych przez państwo za czyny zabronione pod groźbą wymierzenia 

kary15. Takie rozwiązanie w prawie podatkowym jest zgodne z rozwiązaniami prawnymi w innych gałęziach prawa: 

prawa cywilnego i prawa karnego. W prawie cywilnym  każde świadczenie świadomie wykonane w celu niegodziwym 

lub wykonane w zamian za popełnienie czynu zabronionego może podlegać przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Z 

kolei, w prawie karnym, wszelkie korzyści majątkowe pochodzące z popełnionego czynu  zabronionego podlegają 

obligatoryjnemu przepadkowi16. Orzecznictwo karne skarbowe głosi pogląd, że przedmiotem opodatkowania może być 

tylko działalność legalna, nigdy sprzeczna z prawem (uchwała SN z 19 lipca 1973r., VI KZP 13/73, OSNKW 1973, nr 9, 

poz. 104)17. Podatkowi więc nie podlegają czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, np. 

nierząd, kuplerstwo. Niezgłoszenie dochodów z tego typu czynności nie stanowi deliktu skarbowego z art. 54 k.k.s. 

orzecznictwo wyraża pogląd, że obowiązek ujawnienia przedmiotu opodatkowania nie może dotyczyć osób, które 

ujawniając ten przedmiot jednocześnie dokonywałyby samooskarżenia o przestępstwo (post. SN z 26.09.1996r., I KZP 

                                                           
7 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005. s. 214. 
8 K. Sitkowska, T. Stępień, Przegląd podatkowy [online], http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/podatki-i-rachunkowosc/BDO-Podatki-i-
Rachunkowosc/Przepisy-prawne-i-orzecznictwo/uchylanie-sie-od-obowiazku-podatkowego4365.html. 
9 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005 s. 214. 
10 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s.267. 
11 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s.198. 
12 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 270. 
13 Tamże s.261. 
14 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Znaczenie terminów z zakresu prawa podatkowego występujących w kodeksie karnym skarbowym. s. 78. 
15 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 206. 
16 L. Wilk. Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Katowice 2006, s. 69. 
17 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowe, Warszawa 2010. s. 126. 
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36/95, Prok. i Pr. 1996, Nr 12, s. 13). Sąd Najwyższy podkreśla także, że odpowiedzialność karna za nieujawnienie 

przedmiotu opodatkowania nie może być uzależniona od tego, czy sprawca prowadzi taką nielegalną działalność 

przynoszącą dochód, która w każdych warunkach jest przestępstwem czy też taką działalność, która w wypadku 

uzyskania na nią zezwolenia nie byłaby przestępstwem. Zgodnie z poglądem F. Prusaka, art. 54 k.k.s. nie znajduje 

zastosowania do czynności sprzecznych z prawem, nawet jeśli w wyniku ich dokonania powstaje obowiązek 

podatkowy18.  

 Rozważając o odpowiedzialności karno-skarbowej za czyny z art. 54 k.k.s. ważne jest poruszenie zależności 

między tymi przepisami a szczególną instytucją opodatkowania, jaką jest podatek od dochodów ze źródeł 

nieujawnionych, (art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ustawa podatkowa 

przewiduje wysoką stawkę podatku w wysokości 75% nieujawnionych dochodów. Spotykamy się tu ze szczególną 

podstawą opodatkowania, jaką jest zgromadzone przez podatnika mienie, które nie znajduje pokrycia w 

dotychczasowych wydatkach pochodzących z przychodów opodatkowanych lub zwolnionych z podatku. Takiego 

rodzaju podatek  może mieć użycie, gdy ujawniono, że wartość mienia zgromadzonego przez podatnika jest niestosowna 

do wysokości jego legalnych dochodów. Słusznie wskazuje się,że nie można wykluczyć, iż podatek ten będzie dotyczył 

dochodów z działalności przestępczej, które w całości powinny podlegać przepadkowi na podstawie wyroku 

skazującego19. 

 Artykuł 54 § 1 k.k.s. określa typ podstawowy przestępstwa skarbowego, w §2- typ uprzywilejowany, natomiast 

w §3 przewidziano odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe. Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania jest czynem 

przepołowionym, ponieważ czyny określone w poszczególnych paragrafach przepisu różnią się kwotą podatku narażoną 

na uszczuplenie. Typ podstawowy odróżnia się od typu uprzywilejowanego i od wykroczenia wartością podatku 

narażonego na uszczuplenie. Gdy mowa o typie uprzywilejowanym przestępstwa, jest to mała wartość podatku, a w 

przypadku wykroczenia- wartość nieprzekraczająca ustawowego progu. Artykuł 53 § 14 k.k.s stanowi, że mała wartość 

to taka, która w czasie popełniania czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotności wysokości minimalnego 

wynagrodzenia. Natomiast definicję ustawowego progu zawiera art.53 § 6 k.k.s, który stanowi, że jest to kwota w 

wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia20.   

 Przestępstwa określone w § 1 i 2 oraz wykroczenia z § 3 należą do kategorii indywidualnych właściwych. 

Sprawcą deliktów karnoskarbowych z art. 54 k.k.s. może być jedynie podatnik. Zgodnie z art. 53 § 30 k.k.s. pojęcie 

„podatnik” ma znaczenie nadane mu w Ordynacji podatkowej. Przepis art. 53 § 30 k.k.s stanowi, że na gruncie prawa 

karnego skarbowego tak samo jak podatnik traktowana ma być osoba zobowiązana do uiszczenia opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym21. Definicję legalną podatnika 

zawiera art.7 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu22. Paragraf drugi 

artykułu 7 mówi, że ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w §1. 

Odpowiedzialność za czyny określone w Kodeksie karnym skarbowym odpowiada tylko człowiek, więc definicja ta 

odnosi się do osoby fizycznej. Ze względu na to, że w dużym stopniu podatnikami są osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zastosowanie w tym przypadku będzie miał art. 9 § 3 k.k.s., zgodnie 

z którym odpowiada jak sprawca osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub 

faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Nie będzie odpowiadał karnie za czyny z art. 54 k.k.s. płatnik i inkasent 

składający w imieniu podatnika deklaracje, które zawierają nieprawdziwe dane23. W polskim systemie prawnym do 

kategorii podatników niebędących osobami fizycznymi ani prawnymi, niebędących także jednostkami organizacyjnymi 

niemającymi osobowości prawnej należą tzw. podatkowe grupy kapitałowe, które od 1996 r. są podatnikami podatku 

dochodowego od osób prawnych. Są to grupy przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość 

prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Uzyskanie statusu podatnika przez grupę kapitałową uzależnione 

jest od warunków określonych w stosownych przepisach24.  

Warty uwagi jest także problem ewentualnej dopuszczalności zmiany podmiotów stosunku prawnopodatkowego w 

drodze czynności prawnych na wzór konstrukcji cywilnoprawnych dotyczących zmian dłużnika lub wierzyciela. W 

tym względzie prawo podatkowe zbliżone jest do prawa karnego. W prawie karnym, karanie przestępcy przez państwo 

stwarza między państwem a przestępcą więź, którą doktryna prawa karnego przedstawia, jako „stosunek prawny 

                                                           
18 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s.268. 
19 V. Konarska Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013 s. 211. 
20 J. Bryk i in, Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego, Szczytno 2014. s. 57. 
21 Tamże. 
22 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 271. 
23 J. Bryk i in, Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego, Szczytno 2014, s. 58. 
24 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 271. 
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karania o charakterze władczym”. Nie ma możliwości zmiany podmiotów tego stosunku poprzez jakąkolwiek czynność 

prawną. Odbycie za skazanego kary przez inną osobę byłoby przestępstwem. Analiza dopuszczalności zmian w układzie 

podmiotowym stosunku podatkowo prawnego prowadzi do takich wniosków jak w prawie karnym. Przedstawiciele 

doktryny podatkowo prawnej ustalili, że regulacja ustawowego stanu faktycznego jest podobna do regulacji w prawie 

karnym, gdzie również wszystkie elementy odpowiedzialności wynikają bezpośrednio z ustawy i dotyczą ściśle 

określonego podmiotu25. 

 Delikty skarbowe z art. 54 k.k.s. mogą być popełnione wyłącznie umyślnie w zamiarze bezpośrednim. 

Zaniechanie sprawcy powinno być podyktowane chęcią uchylenia się od obowiązku podatkowego, co związane jest z 

narażeniem podatku na uszczuplenie26. Sprawca nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa 

deklaracji uchylając się od opodatkowania. Pojęcie „uchylanie się” zawiera negatywne nastawienie sprawcy do 

świadczenia, który sprawia, że nie spełnia on nałożonego na niego obowiązku, mimo że ma obiektywną możliwość jego 

wykonania. Sprawca obowiązku nie wypełnia, bo nie chce lub ten obowiązek lekceważy27. 

 Czynność sprawcza w art. 54 k.k.s polega na nieujawnieniu właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania, lub niezłożeniu deklaracji. W przypadku niektórych podatków, często chodzi do sytuacji w której nie 

chodzi o nieujawnienie przedmiotu opodatkowania, a o nieujawnienie faktu posiadania przedmiotu (np. podatek od 

nieruchomości). Podatnik wykonując z góry powzięty zamiar, może również przez niewykonanie nałożonych 

obowiązków, w rozumieniu art. 6 § 2 k.k.s. narazić na uszczuplenie różnych podatków. O takiej sytuacji mowa, gdy 

podatnik nie składa comiesięcznych deklaracji z zamiarem uchylania się od opodatkowania. Znamiona czynu z art.54 

k.k.s. wypełnia także podatnik, który nie ujawnia przynajmniej części przedmiotu lub podstawy opodatkowania28. 

 Przestępstwa określone w art. 54 k.k.s. mają charakter materialny (skutkowy). Do ich dokonania niezbędne jest 

wystąpienie skutku w postaci narażenia podatku na uszczuplenie29, więc nie jest istotne czy sprawca nie uiścił w 

terminie należnego podatku30. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowe ustawodawca wprowadził wykładnię autentyczną 

dwóch odmiennych skutków: uszczuplenia należności publicznoprawnej i narażenia należności publicznoprawnej na 

uszczuplenie. Zgodnie więc z art.53§ 27 k.k.s. uszczuplona należność publicznoprawna to wyrażona liczbowo kwota 

pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w 

rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił31. Pojęcie to jest podobne do pojęcia dług celny lub cła, które również 

oznaczają nieuiszczenie w terminie podatku lub cła. Powstanie zaległości podatkowej nie koniecznie musi oznaczać 

powstanie uszczerbku finansowego. Artykuł 53§ 28 k.k.s. wskazuje, że narażenie na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej to spowodowanie na skutek zachowania się sprawcy, konkretnego niebezpieczeństwa spowodowania 

takiego uszczuplenia, co oznacza wysokie prawdopodobieństwo powstania uszczerbku finansowego, które jednak nie 

musi powstać32. Jest to typ czynu zabronionego polegający na konkretnym narażeniu na niebezpieczeństwo dobra 

prawnego. Warte uwagi jest, iż na gruncie kodeksu karnego skarbowego nie występują komplementarne typy, które 

polegają na naruszenia dobra- tak jak ma to miejsce w kodeksie karnym. Jednakże, z drugiej strony, trafnie podniesiono 

w literaturze, że na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego możliwe są delikty polegające na naruszeniu jako 

kontynuacje deliktów narażenia konkretnego na niebezpieczeństwo33. Nieuiszczenie w terminie należnego podatku jest 

konsekwencją nieujawnienia przez sprawcę podstawy lub przedmiotu opodatkowania. Sprawca, który ujawniłby w 

określonym w ustawie terminie i w ustalony w niej sposób, zgodnie ze stanem rzeczywistym przedmiot lub podstawę 

opodatkowania, to nie może on jeszcze na tym etapie realizacji obowiązków podatkowych stworzyć zagrożenia dla 

spłaty należności podatkowej34. 

 Czyny zabronione z art. 54 k.k.s. mogą być popełnione umyślnie, wyłącznie w zamiarze bezpośrednim35. 

Pojęcie „uchylania się” zawiera negatywny stosunek sprawcy do świadczenia, sprawiający, że nie spełnia on nałożonego 

na niego obowiązku, pomimo że ma obiektywną możliwość jego wykonania. Sprawca obowiązku nie wypełnia, bo 

wypełnić go nie chce lub ten obowiązek lekceważy36. 

 Przestępstwo z art. 54§1 k.k.s. zagrożone jest najsurowszą karą, jaka jest przewidziana dla nielicznej grupy 

przestępstw skarbowych. Jest to sankcja alternatywno-kumulatywna w postaci kary grzywny do 720 stawek dziennych 

                                                           
25 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 272. 
26 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 201. 
27 J. Bryk i in., Wybrane Zagadnienia prawa karnego skarbowego, Szczytno 2014, s. 59. 
28 Tamże s.58. 
29 Tamże s.59. 
30 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005, .s.215. 
31 Tamże, s. 216. 
32 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005, s.216. 
33 S. Baniak, Prawo karnes skarbowe, Warszawa 2009, s.198. 
34 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 216. 
35 Tamże s.217. 
36 J. Bryk i in.,Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego, Szczytno 2014 s. 59. 



19 | S t r o n a  

 

 

albo kary pozbawienia wolności do lat 5, które może zostać skumulowane. Czyn ten objęty jest szczególnym 

nadzwyczajnym obostrzeniem kary. W przypadku skazania za to przestępstwo skarbowe wymierza się karę 

pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 3 miesiące do lat 15 i grzywnę do 1080 stawek dziennych. W 

wypadku skazania w warunkach  nadzwyczajnego obostrzenia kary na karę pozbawienia wolności powyżej 3 lat można 

orzec środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych. Należy dodać, iż w razie skazania za przestępstwo 

skarbowe z art.54§1 k.k.s. można orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz podanie wyroku do 

publicznej wiadomości37.  

 Natomiast przestępstwo skarbowe uprzywilejowane opisane w art.54§2 k.k.s., ma takie same znamiona, jak typ 

podstawowy. Okoliczność, która stanowi o uprzywilejowaniu jest mała wartość podatku narażonego na uszczuplenie. 

Czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. 

W przypadku czynu określonego w art.54§1 k.k.s karalne jest również usiłowanie przestępstwa, w odróżnieniu od §2 

tegoż artykułu, gdzie usiłowanie nie jest karalne.  

Wykroczenie skarbowe opisane w art.54§3 k.k.s. ma identycznie określone znamiona, jak przestępstwo skarbowe z 

art.54§1 k.k.s. Różnica polega jedynie na kwocie podatku narażonego na uszczuplenie, która przy wykroczeniu nie 

przekracza ustawowego progu. Ponadto można orzec środek karny w postaci przepadku przedmiotów określonych w 

art.49§1 k.k.s. Jeśli chodzi o przestępstwa z art.54§ 2 i 3 k.k.s. możliwe jest dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności38. 

 Zagłębiając się w temat uchylania się od obowiązku podatkowego, warto wspomnieć o walce z tym zjawiskiem. 

Uchylanie się od opodatkowania ogranicza możliwość, aby zwiększyć dochody i realizować politykę gospodarczą. 

Szacuje się, że poza granicami państw członkowskich ulokowane są dziesiątki miliardów euro, które są często 

niezdeklarowane i nieopodatkowane, tym samym zmniejszając krajowe dochody podatkowe. Działania mające na celu 

ograniczenie uchylania się od opodatkowania przyniosłyby budżetowi publicznemu dodatkowe dochody o miliardowej 

wysokości.  

 Walka z uchylaniem się od opodatkowania wymaga działań na poziomie krajowym, unijnym i światowym. 

Integracja europejska doprowadziła do ściślejszej integracji gospodarek wszystkich państw członkowskich, skutkując 

dużą liczbą transakcji transgranicznych dokonywanych po niższych kosztach i przy mniejszym ryzyku. Proces ten 

zapewni zyski obywatelom i europejskim przedsiębiorcom, jednak administracja państwowa poszczególnych państw 

będzie musiała podjąć wzajemną współpracę i wymianę informacji. Unia Europejska wypracowała już zestaw narzędzi 

w celu poprawy zdolności państw członkowskich zwalczania uchylania się od opodatkowania np.: przepisy Unii 

Europejskiej, które dotyczą zwiększania przejrzystości, wymiany informacji i współpracy administracyjnej, 

skoordynowane działania zalecane państwom członkowskim i zalecenia dla poszczególnych państw w zakresie walki z 

uchylaniem się od opodatkowania.  

 Na poziomie krajowym państwa mogą zwiększyć swoje dochody podatkowe poprzez systematyczne działania 

mające na celu ograniczanie szarej strefy, walkę z uchylaniem się od opodatkowania, a także zapewnienie większej 

wydajności administracji podatkowej. Działania te obejmują: opracowanie strategii na rzecz zapewnienia przestrzegania 

przepisów, szersze wykorzystywanie informacji od osób trzecich czy przygotowanie wstępnie uzupełnionych deklaracji 

podatkowych39. 

 

*** 

 

PENAL CONSEQUENCES OF EVAIDING A TAX OBLIGATION 

 

The article describes crime of a tax obligation evasion, as presented in Polish legislation. In details it explains what is 

the tax obligation and how the obligation arises. Furthermore, the basic crime related notions has been defined, 

including legal features of this prohibited act. In order to achieve a proper definition of the crime the author refers to 

tax law regulations. Lastly, the paper depicts preventive measures on national and European Union level. 

                                                           
37 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 190. 
38 Tamże s.199. 
39 Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_pl.pdf. 



20 | S t r o n a  

 

 

Karolina Rzeczkowska 
 

 

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ? KILKA UWAG O 

INSTYTUCJI CZYNNEGO ŻALU 
 

1. Wstęp 

Konsekwencją popełnienia przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego jest zastosowanie wobec 

niego dotkliwej sankcji karnej. Okazuje się jednak, że w pewnych ściśle przewidzianych prawem sytuacjach, 

popełnienie deliktu skarbowego samo przez się nie musi doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności. Część grona 

naukowego stoi na stanowisku, iż odstępstwo od tej zasady umotywowane jest przekonaniem, że dla skutecznej ochrony 

dóbr ważnych dla ogólnego bezpieczeństwa, nie wystarczy operowanie jedynie sankcjami karnymi1, lecz konieczne 

staje się wykorzystywanie takich konstrukcji prawnych, które będą zdolne motywować sprawców czynów 

zabronionych do zachowań idących w kierunku odstąpienia od naruszenia dobra prawnego lub na naprawieniu 

wyrządzonej już szkody. Inni przedstawiciele doktryny są w tej materii bardziej kategoryczni, przyjmując, że 

uzasadnienia dla konstrukcji łagodzących odpowiedzialność karną skarbową należy poszukiwać w polityce kryminalnej, 

a nie we względach etycznych, gdyż jest to po prostu przejaw „buchalterii, strat i zysków”2. Niezależnie od przekonań 

doktrynalnych, prawo karne skarbowe przewiduje trzy konstrukcje prawne: instytucję dobrowolnego poddania się 

odpowiedzialności3, instytucję odstąpienia od wymierzenia kary4 oraz – będącą przedmiotem niniejszych rozważań – 

instytucję czynnego żalu, rozumianą jako dążenie sprawcy czynu zabronionego do naprawienia wyrządzonej szkody lub 

zapobieżenia skutkom swojego zachowania, którego następstwem może być złagodzenie konsekwencji związanych z 

popełnieniem czynu karalnego5. 

 

2. Uwarunkowania historyczne 

Konstrukcja techniczno-prawna instytucji czynnego żalu ulegała w historii polskiego prawa karnego 

przeobrażeniom. Widoczne jest to na przestrzeni okresu 1926 – 1960 r. Przepis art. 9 ustawy karnej skarbowej z 2 

sierpnia 1926 r.6 stanowił, że „Przestępca nie ulega karze, jeśli (..), nie będąc skądinąd bezpośrednio zagrożony 
wykryciem, doniesie…”. Podobny zwrot ustawowy przewidywał przepis art. 9 ustawy karnej skarbowej z 18 marca 

1932 r.7 – „Przestępca nie podlega karze, jeżeli (…), nie będąc skądinąd zagrożony wykryciem, doniósł…”. Kolejne 

regulacje z lat 1936, 1947 i 1960 r. zrezygnowały z wprowadzania warunku podmiotowego8. Warunki podmiotowe 

(obiektywne) rozumiane były wówczas w doktrynie jako – w zależności od stopnia realizacji przez sprawcę znamion 

czynu zabronionego – bądź odstąpienie od zachowania karalnego, zapobieżenie skutków lub podjęcie przez sprawcę 

starań w tym zakresie, bądź naprawienie wyrządzonej szkody. 

W późniejszym stanie prawnym czynny żal został już znacznie zmodyfikowany. Ustawa karna skarbowa z 26 

października 1971 r.9 w przepisie art. 36 § 1 określała, iż „Nie podlega karze, kto popełniwszy przestępstwo skarbowe 
zawiadomi o tym organ powołany do ścigania, ujawni osoby, które z nim współdziałały w popełnieniu tego 
przestępstwa, oraz złoży uszczuploną należność państwową w terminie zakreślonym przez organ powołany do 
prowadzenia dochodzenia (…)”. Ponadto, wprowadzono przesłanki negatywne do stosowania instytucji czynnego żalu, 

określając, że przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli „zawiadomienie zostało złożone w czasie kiedy organ powołany do 
ścigania miał już wiadomość o przestępstwie i o okolicznościach jego popełnienia, albo jeżeli zostało złożone w czasie 
dokonywania u sprawcy kontroli lub przeszukania”, a także nie stosuje się „względem tego, kto inną osobę nakłonił do 

                                                           
1 J. Sawicki, Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6, s. 32. 
2 L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (red.) L. Wilk, J. Zagrodnik, Warszawa 2014, s. 88. 
3 Zob. I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011, s. 61 i nast.; M. Świetlicka, Metodyka pracy 
prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Kraków 2014, s. 74 i nast.; S. Baniak, Prawo karne skarbowe, 
Warszawa 2009, s. 106-120; M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć, Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe, Warszawa 2011, s. 283-
285; O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 36-37; G. Bogdan, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (red.) G. Bogdan, A. Nita, J. 
Raglewski, A. R. Światłowski, Gdańsk 2007, s. 83-88; T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (red.) P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Warszawa 
2012, s. 287 i nast. 
4 Zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 172-173; S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 120-122; M. Gałązka, 
R. G. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć, Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe, Warszawa 2011, s. 285-286; ; O. Włodkowski, Prawo karne 
skarbowe,  1 Warszawa 2009, s. 37-39; G. Bogdan, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (red.) G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Światłowski, Gdańsk 
2007, s.88-89.  
5 I. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000, s. 40. 
6 Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz.U. 1926 nr 105 poz. 609). 
7 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. karna skarbowa (Dz.U. 1932 nr 34 poz. 355). 
8 J. Raglewski, Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu, „Prokuratura i prawo” 1997, nr 3. 
9 Ustawa Karna Skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260). 
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popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego”. J. Raglewski słusznie 

zwrócił szczególną uwagę na mankamenty, a wręcz błędy legislacyjne ówczesnego uregulowania czynnego żalu: 

1) Po pierwsze – brak precyzyjnego określenia momentu czasowego, do którego sprawca przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chcąc skorzystać z przywileju bezkarności, winien złożyć 

zawiadomienie o nim. Sformułowaniu ustawowemu „w czasie kiedy organ powołany do ścigania miał już 
wiadomość o przestępstwie”, daleko do precyzyjności. 

2) Po drugie – posłużenie się przez ustawodawcę zbyt wąskim terminem ustawowym „należność państwowa”, 

sugerującym, że chodzi tu tylko o środki finansowe należne Skarbowi Państwa, nie uwzględniającym zaś 

tego, że w Polsce funkcjonuje instytucja samorządu terytorialnego. 

3) Po trzecie – brak wyłączenia z kręgu podmiotów mogących korzystać z przywileju bezkarności osób, które 

zorganizowały lub kierowały popełnieniem czynu zabronionego przez innych sprawców. Z tego punktu 

widzenia zrównuje się je z osobami, których rola w popełnieniu takiego czynu była niewielka. Wydaje się, 

że choć na gruncie prawa karnego skarbowego elementy etyczne nie powinny odgrywać większej roli, w 

niektórych sytuacjach można wskazać uzasadnienie, które przemawia za wyłączeniem z kręgu czynnego 

żalu pewnych kategorii osób. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tzw. prowokatora10 i tutaj ustawa 

przewiduje już odpowiednie wyłączenie. 

4) Po czwarte – ówczesny przepis art. 7 § 2 pkt 1 ustawy karnej skarbowej wyłączał możliwość stosowania 

klauzuli bezkarności w sytuacji, gdy zawiadomienie ze strony sprawcy o popełnionym czynie karalnym 

nastąpiło w czasie dokonywania u niego kontroli lub przeszukania. Warto przede wszystkim zwrócić 

uwagę na sformułowanie ustawowe „w czasie dokonywania”, które niewątpliwie nie jest precyzyjne11. 

Wskazane powyżej postulaty, zaczerpnięte częściowo z projektu nowelizacji ustawy karnej skarbowej, miały kluczowy 

wpływ na zmianę uregulowania dotyczącego instytucji czynnego żalu i jej przyjęcia w obecnie funkcjonującym 

porządku prawnym. 

 

3. Obecny stan prawny 

Instytucja czynnego żalu występuje zarówno w aktualnie obowiązującym kodeksie karnym12, jak i kodeksie 

karnym skarbowym13. Przepis art. 16 § 1 kks stanowi, iż „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”. Ponadto § 2 precyzuje, że 

instytucję czynnego żalu „stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania 
przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem 
zabronionym.” Jeżeli zaś czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a  orzeczenie przepadku 

przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – 

uiścić ich równowartość pieniężną.  

Zatem zniesienie karalności czynu wynika ze spełnienia łącznie takich warunków, jak: 

1. zawiadomienie organów ścigania, 

2. ujawnienie istotnych okoliczności czynu, a w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu, 

3. uiszczenie w całości, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, wymagalnej należności 

publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym14. 

Skuteczność czynnego żalu zależy od ujawnienia wszystkich okoliczności popełnionego czynu. Istotne znaczenie mają 

zakres i rodzaj podanych informacji – okoliczności sprawczych czynu. Muszą one być istotne, tzn. takie, które pozwolą 

na postawienie zarzutów innym sprawcom lub przyczynią się do ustalenia innych ważnych faktów, prowadzących do 

wyjaśnienia całej sprawy. Bezwzględnie konieczne jest wskazanie każdego ze współsprawców popełnionych czynów. 

Ujawnienie wszystkich okoliczności sprawy ma doprowadzić organ ścigania do pozostałych sprawców, umożliwić mu 

poznanie szczegółów sprawy, popełnionych czynów zabronionych, celem postawienia sprawcom stosownych zarzutów 

oraz ich ukarania. Pominięcie pewnych informacji może w efekcie okazać się dla podatnika niekorzystne, ze względu 

na wiadomości, które mogą zostać ujawnione przez współsprawców w toku dalszego postępowania w sprawie. 

Przedstawienie bowiem przez nich pewnych faktów, nawet w odmienny sposób niż uczyni to podatnik, postawi go w 

                                                           
10 Prowokator – jest to osoba, która nakłania inną do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego. 
11 J. Raglewski, Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art. 7 u.k.s., „Palestra” 1997, nr 5-6, s. 20-21. 
12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). 
13 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930). 
14 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, Warszawa 2010, s. 34. 
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lepszej sytuacji niż wówczas, gdy informacje te ujawnią wyłącznie współsprawcy, a podatnik pewne zdarzenia 

postanowi zataić15. 

 

4. Podmioty uprawnione do złożenia i odbioru zawiadomienia 

Do dnia 17 grudnia 2005 r. przepisy stanowiły, iż nie podlega karze, kto po popełnieniu czynu zabronionego 

powiadomił o tym organy ścigania. W konsekwencji oznaczało to, iż na czynny żal mógł powołać się nie tylko sprawca, 

ale i każdy kto popełnił inną formę zjawiskową oraz osoba, która kierowała wykonaniem czynu zabronionego przez 

inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecała jej wykonanie takiego czynu16. Nieistotne 

było, czy był to sprawca, podżegacz lub pomocnik, gdyż przepisy nie dawały podstaw prawnych do czynienia różnicy 

między równorzędnymi postaciami zjawiskowymi17. Obecny stan prawny precyzuje tę kwestię i pozbawia wszelkich 

wątpliwości, używając określenia „sprawca”.  

W tym miejscu warto również wskazać, że dawniej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 

października 1968 r., zawiadomienie, o którym mowa w art. 24 § 1 u.k.s., nie musiało być dokonane osobiście, mogła je 

bowiem złożyć nawet inna osoba działająca na polecenie sprawcy. Również obojętne było, w jaki sposób osoba 

dokonująca zawiadomienia sformułuje je, byleby z zawiadomienia tego jednoznacznie wynikało, że zawiadamiający 

dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego18. Obecnie § 4 wyraźnie formułuje obowiązek złożenia 

zawiadomienia na piśmie albo przekazania ustnego do protokołu.  

Czynny żal wymaga zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego organu ścigania. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że zmodyfikowana ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.19 ogólna formuła czynnego żalu, podana w przepisie art. 16 

§ 1 k.k.s., inaczej opisuje podmiot, do którego sprawca ma obowiązek skierować zawiadomienie dla uzyskania statusu 

bezkarności. W miejsce „organu ścigania” określa się go mianem „organu powołanego do ścigania”20. Uzasadnienie 

projektu tej ustawy nie zawiera powodów, dla których uszczegółowiono organy ścigania. Projektodawcy ograniczyli się 

tylko do stwierdzenia, że chodzi o dalsze doprecyzowanie przesłanek ustawowych stosowania czynnego żalu. Janusz 

Sawicki21 podkreśla jednak, że opisana zmiana nie niesie za sobą jakiejkolwiek modyfikacji skutkującej rozszerzeniem 

czy zawężeniem katalogu organów, do których składane jest zawiadomienie. Już choćby intuicyjnie łatwo można 

przecież wyczuć, iż organ ścigania musi zajmować się właśnie ściganiem, a zatem musi być do tego powołany22. 

Istotnym zagadnieniem jest też właściwość organu, który zostaje przez sprawcę powiadomiony o popełnieniu czynu 

zabronionego. Modelowym rozwiązaniem byłoby złożenie zawiadomienia właściwemu miejscowo oraz rzeczowo 

organowi ścigania23. Część przedstawicieli doktryny wychodzi z założenia, że przedmiotowe zawiadomienie jest 

pismem procesowym, do którego mają zastosowanie ogólne zasady przewidziane w kodeksie postępowania karnego. 

Uwzględnić jednak należy, że zgodnie z treścią art. 118 § 1 kpk24 znaczenie czynności procesowej ocenia się według 

treści złożonego oświadczenia. Natomiast przepisy art. 118 § 2 i 3 kpk stanowią, że niewłaściwe oznaczenie czynności 

procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego, pismo zaś w sprawie 

należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego 

organu, przekazuje się właściwemu organowi. Zatem jeżeli sprawca skierował zawiadomienie do niewłaściwego organu 

lub gdy niewłaściwie oznaczył pismo zawierające zawiadomienie, to czynny żal będzie ważny, jeżeli pismo zawiera 

wymagane elementy, a z jego treści w sposób jednoznaczny wynika, że sprawca chce wyrazić czynny żal25. Należy więc 

podkreślić, iż w literaturze dominuje pogląd, że zawiadomienie można złożyć przed jakimkolwiek organem powołanym 

do ścigania, niezależnie od właściwości rzeczowej, funkcjonalnej lub miejscowej w konkretnej sprawie, a każdy z tych 

organów ma obowiązek przyjęcia zawiadomienia. Można więc złożyć je w każdym organie ścigania karnego 

skarbowego, tak finansowym, jak i niefinansowym26, bez względu na to, czy jest on właściwy do ścigania danego czynu, 

                                                           
15 A. Kiersnowska–Drzewiecka, Czynny żal jako instytucja umożliwiająca uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej. Przesłanki wyłączające czynny żal, 
„Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2012, nr 9, s. 37. 
16 A. Legutko–Krasicka, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 4, s. 131. 
17 H. Skwarczyński, Czynny żal w prawie karnym skarbowym, „Monitor Podatkowy” 2006, nr 2, s. 21. 
18 Wyrok SN z dnia 9 października 1968 r., sygn. II KR 140/68, OSNPG 1969, nr 4, poz. 49. 

 19 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479), która weszła w życie 
w dniu 17 grudnia 2005 r. 
20 J. Sawicki Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6, s. 39. 
21 Ibidem, s. 39. 
22 G. Łabuda, T. Razowski, Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 102. 
23 J. Sawicki Znaczenie…, op. cit., s. 39. 
24 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.). 
25 J. Sawicki Znaczenie…, op. cit., s. 39. 
26 Organy postępowania przygotowawczego dzielą się na: finansowe (urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny) i niefinansowe (Straż 
Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne). 
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z tym jednak, że dla oceny skuteczności czynnego żalu należy wówczas uwzględnić, czy inny właściwy organ ścigania 

nie miał już wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu tego czynu27. 

 

5. Przesłanki negatywne czynnego żalu 

Przepis art. 16 w § 5, który stanowi drugą część konstrukcji czynnego żalu, przedstawia negatywne przesłanki 

zastosowania tej instytucji. Zgodnie z nim zawiadomienie (czynny żal) jest bezskuteczne, jeżeli złożone: 

 w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

 po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności 

sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. 

Powyższy przepis określa granice czasowe czynnego żalu. Na wstępie należy wyjaśnić pojęcie wyraźnie 

udokumentowanej wiadomości. Powinno się ją wiązać z pojęciem dokumentu. Według Słownika języka polskiego 

udokumentowany znaczy tyle, co poparty dowodami, dokumentami, stwierdzony na podstawie dokumentów lub 

ustalonych, sprawdzonych faktów28. W doktrynie podnosi się, iż nie jest istotne, czy jest to dokument procesowy, czy 

też dokument pochodzący z czynności operacyjno-rozpoznawczych (np. protokół czy notatka służbowa). Ważne jest, 

czy przedstawia wiadomość dostatecznie wyraźnie, tzn. tak, aby można było określić znamiona czynu. Nie należy 

również utożsamiać udokumentowania z wyrażeniem udowodnienia. Taki dokument powinien dawać podstawę do 

podjęcia co najmniej czynności sprawdzających29.  

Dla potrzeb praktyki ustawodawca umieścił w art. 16 § 5 pkt 2 kks, jako okoliczność wyłączającą skuteczność 

czynnego żalu, rozpoczęcie przez organ ścigania czynności służbowej. Okoliczność ta rozszerza przesłanki 

bezskuteczności czynnego żalu o posiadanie przez organ ścigania wyraźnie udokumentowanej informacji o 

popełnionym czynie zabronionym. Oznacza to, że w pewnych przypadkach czynny żal pozostanie prawno karnie 

irrelewantny już wtedy, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo ujawnienia czynu zabronionego, które się aktualizuje w 

chwili rozpoczęcia czynności służbowej30. Natomiast, jeśli czynność służbowa nie dostarczy podstaw do wszczęcia 

postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, to ocena prawnej relewancji czynnego żalu może być 

dokonana wyłącznie przez pryzmat okoliczności z art. 16 § 5 pkt 1, zaś okoliczność z art. 16 § 5 pkt 2 nie jest brana pod 

uwagę. Drugą okolicznością wyłączającą skuteczność owej instytucji jest rozpoczęcie przez organ ścigania czynności 

służbowych. Pod terminem czynności służbowej należy rozumieć każdą czynność o formalnym charakterze podjętą 

przez organ ścigania, np. przeszukanie. Ważnym pojęciem obok omówionych powyżej dwóch wyrażeń przeszukania i 

czynności sprawdzającej jest także kontrola. Pod tym pojęciem kryją się różne rodzaje kontroli – m.in. kontrola celna31, 

dewizowa32, skarbowa, jak i kontrola wynikająca z przepisów o grach hazardowych33. Obecnie wymaga się, aby kontrola 

służyła ujawnieniu popełnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Obie te okoliczności opierają się na 

kryterium czasowym. Dlatego skuteczne jest tylko takie zawiadomienie, które zostało wykonane przez sprawcę w 

określonym przedziale czasowym, już w czasie od popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego do powzięcia 

przez organ ścigania wyraźnie udokumentowanej wiadomości o tym popełnieniu, już w czasie od popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego do rozpoczęcia przez organ ścigania czynności służbowej, np. 

przeszukania mieszkania. Z zastrzeżeniem, iż jeżeli taka podjęta czynność nie dostarczy podstaw, aby można było 

wszcząć postępowanie karne skarbowe, to wtedy zawiadomienie jest skuteczne34.  

 

6. Wyłączenia ustawowe czynnego żalu 

Ustawodawca w ostatniej części omawianego przepisu w § 6 art. 16 kks wymienia tak zwane wyłączenia ustawowe 

instytucji czynnego żalu. Przewiduje zatem niestosowanie § 1 wobec sprawcy, który:  

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, 

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu 

zabronionego, 

                                                           
27 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 86. 
28 W. Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1995. 
29 A. Legutko–Krasicka, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 4, s. 140. 
30 Ibidem, s. 140. 
31 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622). 
32 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178). 
33 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540). 
34 G. Łabuda, T. Razowski, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 102–103 i 107–108. 
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3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą 

lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi 

członkami grupy lub związku, 

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu 

skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 

W katalogu wyłączeń znajduje się sprawstwo kierownicze, polecające, organizator lub kierownik grupy albo związku 

przestępczego oraz prowokator35. Jest to swoista modyfikacja w stosunku do poprzednio obowiązujących ustaw 

karnych, co zostało już zasygnalizowane powyżej. 

 

7. Konsekwencje czynnego żalu 

W instytucji czynnego żalu nie są istotne motywy i pobudki, jakimi się kieruje zawiadamiający. Pobudki mogą 

być rozmaite, począwszy od skruchy do strachu przed karą, i są dla ustawodawcy obojętne. Sprawca musi mieć 

natomiast zarówno świadomość popełnienia czynu, jak również musi działać w celu ujawnienia tego czynu organom 

powołanym do ścigania. Gdy sprawca nie ma świadomości popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego i działanie jego nie ma na celu ujawnienia takiego czynu, nie może liczyć na uwolnienie się od 

odpowiedzialności karnej skarbowej w trybie instytucji czynnego żalu. Za takim stanowiskiem przemawia wykładnia 

gramatyczna i funkcjonalna tej instytucji36. Zapewnienie przez ustawę bezkarności sprawcy nie anuluje samego faktu 

popełnienia czynu zabronionego. Nie jest to więc ani okoliczność wyłączająca bezprawność czynu (kontratyp), ani też 

okoliczność wyłączająca winę. Uchylenie karalności następuje z mocy samego prawa. Jest ono obligatoryjne i niezależne 

od uznania czy zgody właściwego organu procesowego, nie stanowi więc odstąpienia od wymierzenia kary. Osoba, 

która skorzystała z czynnego żalu w trybie art. 16 k.k.s. może być następnie powołana w charakterze świadka w 

postępowaniu przeciwko innym współuczestnikom czynu, o których doniosła, sama nie podlegając karze37. Będzie to 

zatem swoisty „świadek koronny”, co do którego proces już się skutecznie nie toczy, a który dostarcza dowodu przeciw 

pozostałym uczestnikom zdarzenia stanowiącego czyn zabroniony38. Jednocześnie należy zauważyć, iż nie ma tu 

potrzeby sięgania po ustawę o świadku koronnym39. Oznacza to, że oprócz zagwarantowanej ustawowo bezkarności, nie 

korzysta on z innych przywilejów, np. programu ochrony świadka.  

 

8. Wnioski 

Obecna konstrukcja instytucji czynnego żalu, po licznych przeobrażeniach, przybrała akceptowalny kształt. 

Nadal jednak istnieją pewne mankamenty, których wyeliminowanie ustawodawca powinien stanowczo rozważyć. 

Warto przyznać słuszność postulatowi40 dotyczącego sformułowania jednolitych wymogów – których spełnienie 

warunkuje uzyskanie przez sprawcę przywileju bezkarności – wobec wszystkich osób uczestniczących w popełnieniu 

przestępstwa, niezależnie od ich roli. Trudno (także ze względów etycznych) zaakceptować sytuację, w której 

organizator działalności przestępczej po popełnieniu czynu karalnego korzysta z przywileju bezkarności na 

analogicznych zasadach jak szeregowy członek grupy albo związku. Z taką sytuacją mamy do czynienia na gruncie 

przepisu art. 299 § 8 Kodeksu karnego, tj. w przypadku „prania brudnych pieniędzy”41. Należy zauważyć, że Kodeks 

karny skarbowy przewiduje zaostrzone kryteria stosowania dobrodziejstwa instytucji czynnego żalu po popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wobec sprawców, którzy zorganizowali grupę albo związek mający na celu 

popełnienie przestępstwa skarbowego lub popełnienie wykroczenia skarbowego albo taką grupą lub związkiem 

kierowali. Wobec nich wymaga się, aby zawiadomienia o popełnionym czynie zabronionym dokonali ze wszystkimi 

członkami grupy lub związku (art. 16 § 6 pkt 2). Nie ma więc racjonalnych argumentów przemawiających za brakiem 

podobnych obostrzeń w przepisie art. 299 § 8 Kodeksu karnego.  

Podsumowując niniejsze rozważania, nasuwa się wniosek, iż względy etyczne są jedynie tłem uzasadniającym 

unikanie kary za czyny zabronione wynikające z prawa karnego skarbowego. Głównym asumptem takich regulacji jest 

chęć usprawnienia działalności wykrywczej organów śledczych. 

 

                                                           
35 L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz (red.) L. Wilk, J. Zagrodnik, Warszawa 2007, s. 83–84. 
36 A. Zając, Instytucja czynnego żalu, Gazeta Sądowa 1997, nr 7, s. 10–11. 
37 J. Sawicki Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6, s. 35. 
38 Por. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 87–88; zob. Z. Gostyński, Świadek koronny – „istota nieznana”?, Palestra 
1996, nr 1–2, s. 30. 
39 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738). 
40 J. Raglewski, Czynny żal po popełnieniu przestępstwa "prania brudnych pieniędzy", „Palestra” 2000 nr 2/3 s. 61-63. 
41 art. 299 § 8. kk. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw 
informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego 
przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. 
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*** 

IS IT POSSIBLE TO AVOID THE FISCAL CRIMINAL RESPONSIBILITY? FEW REMARKS ABOUT 

VOLUNTARY DISCLOSURE 

The consequence of committing a crime by the perpetrator is a big criminal sanction. But in certain situations 

strictly provided by law, committing a tax offense does not necessarily lead to liability. Penal fiscal law provides the 

institution of voluntary disclosure. This means that the perpetrator intended to remedy or prevent the consequences of 

his behavior. It may mitigate the consequences of the criminal act. The current structure of institutions of voluntary 

disclosure was changed many times and representatives of science accept it now but there are still some issues which 

eliminate the legislator should strongly consider.
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Anna Ruszczyk 
 

  

PRZEMYT CELNY JAKO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE W POLSCE I NA TERENIE UE  
 

Wstęp   

Wśród przestępstw skarbowych znaczące miejsce zajmują przestępstwa celne.  Między innymi jednym z nich 

jest przemyt celny. 

 Wykrywaniem tego rodzaju czynów na terenie Polski zajmuje się między innymi Służba Celna, która jest 

jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony oraz bezpieczeństwa obszaru celnego Unii 

Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a 

także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku 

akcyzowego oraz podatku od gier . Nie można też zapominać, że ów organ realizuje politykę celną w części dotyczącej 

przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, np.:  

 -wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,  

 -wymiar i pobór, należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,  

 -wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu 

towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz obrotu towarowego państw członkowskich 

Unii Europejskiej z pozostałymi państwami -rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i 

wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na 

bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym, i in.1 

 

Przemyt celny na terenie UE i w Polsce  

Problematyka przemytu a dokładnie jego zwalczania ma bardzo istotne znaczenie we Wspólnocie Europejskiej, 

gdyż po pierwsze w Unii Europejskiej istnieje jeden obszar celny, a po drugie pomiędzy poszczególnymi państwami 

członkowskimi zniesiono granice celne. Z kolei w stosunkach z państwami trzecimi stosuje się wspólną taryfę celną 

.Przede wszystkim w istniejącej unii celnej panuje zakaz nakładania ceł przywozowych lub wywozowych a także opłat 

o równoważnym skutku w obrocie między krajami WE (zob. art. 23 ust. 1, art. 25,art. 28 i 29 TWE4).2  

Mienie UE i Skarbu Państwa jest przedmiotem ochrony deliktu z art. 86 k.k.s. . Ochrona polega na 

zabezpieczeniu przez bezprawnym wprowadzeniem na obszar UE towarów z zagranicy oraz bezprawnym wywozem 

towarów za granicę. Ponadto gospodarka wspólnotowa też jest przedmiotem ochrony deliktu z art. 86 § 2 k.k.s.3 
W dniu 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a od 21 grudnia 2007 

roku przystąpiła do Strefy Schengen.  

Umowa z 14 czerwca 1985 roku wykracza poza państwa należące do UE. Powstanie Strefy Schengen 

wzmocniło integrację europejską oraz zapoczątkowało szeroką współpracę państw do niej należących w dziedzinie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotny wpływ Umowa z Schengen wywarła na rozwój współpracy służb 

mundurowych pomiędzy poszczególnymi państwami Strefy. Przyjęte środki kompensacyjne wyrównały deficyt 

bezpieczeństwa powstały na skutek zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych.  

W procesie przepływu towarów pomiędzy członkami Wspólnoty i Strefy Schengen może występować przemyt, 

które jest przestępstwem.  

Biorąc pod uwagę wielkość ruchu granicznego oraz stopień przemytu, nie można poddać każdej osoby 

przekraczającej granicę i każdej przesyłki towarowej kontroli celnej. Doprowadziłoby do zablokowania przejść 

granicznych. Rozwiązaniem jest stosowanie systemu selektywnej kontroli celnej. Balansowanie pomiędzy 

uproszczeniami a natężeniem środków kontrolnych wynika z preambuły Wspólnotowego Kodeksu Celnego.4 

                                                           
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej(Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 ) 
2 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004, s 173. Por. szerzej S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 
17 i nast. 
3P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX, Warszawa 2012, s. 777. 
4 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [DzU UE L z dnia 19 października 
1992r.]. 
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 Na przykład po dniu 1 stycznia 1993 r., tj. po dniu implementacji Grecji do Wspólnoty Europejskiej, w Grecji 

znacznie wzrosła ilość zatrzymywanych towarów z przemytu, głównie papierosów i alkoholu.5  

Podobnie działo się po zjednoczeniu Niemiec. Jak wskazują zebrane dane w 1989 roku na terenie RFN 

zabezpieczono 24 miliony przemycanych papierosów , ale już w 1992 r. na terenie zjednoczonych Niemiec 

zabezpieczono 346 milionów sztuk papierosów pochodzących głównie z Polski.6 
Jeszcze inną przyczyną sprzyjającemu zjawisku przemytu na obszarze Wspólnoty Europejskiej jest 

opodatkowanie towarów podatkami pośrednimi, do których zasadniczo zalicza się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy. Z formalnego punktu widzenia to konsument jako ostateczny odbiorca ma być nimi obciążony, lecz 

ze względów praktycznych podatek ten jest płacony przez dostawcę i to na określonym przez prawo podatkowe etapie 

obrotu danym towarem. Ta specyfika podatków pośrednich i powiązana z nim wysokie obciążenia podatkowe w 

zakresie niektórych jak na przykład papierosy tworzy silny związek między organizatorami przemytu a finalnymi ich 

odbiorcami tak zwanymi konsumentami.  

Przemyt stał się ekonomicznie opłacalny dla osób, które w nim uczestniczą, gdyż przynosi sporo większy zysk 

niż ten uzyskany zgodnie z przepisami prawa. Korzyści materialne dla organizatorów procederu jak i ostatecznych 

odbiorców, a także zgodność działania nielegalnego rynku z ekonomicznymi prawami popytu i podaży na konkretne 

dobro, w akceptowanej cenie dla obu grup , jeszcze silniej oddziaływają na wyobraźnię potencjalnych chętnych do 

przystąpienia do takiej działalności. W dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, problemami na rynku pracy odnośnie 

uzyskania stabilnego źródła dochodu, który zaspokoi potrzeby danej jednostki, dość szybkie i łatwe uzyskanie środków 

pieniężnych w postaci sprowadzania z zagranicy do kraju towaru pochodzącego z przemytu, staje się popularne wśród 

pewnej części społeczeństwa. 

Przykładem uzyskiwania nielegalnego zysku pieniężnego w obrocie towarem, który na rynku oficjalnie 

będącym pod kontrolą państwa i są one dopuszczone do obrotu, jest alkohol czy też papierosy.  

Na przykład w 2001 r. aż 86% nielegalnych papierów, skonfiskowanych na terenie Holandii, było 

przeznaczonych do wysłania i dystrybucji ma terenie Wielkiej Brytanii pochodziło z Polski, Litwy i Rosji. 

Przeładowywano je w Niemczech lub w Belgii, a ze sfałszowanymi listami przewozowymi miały być dostarczone do 

Wielkiej Brytanii przez Holandię. Mimo dążeń do harmonizacji podatków pośrednich, stawki te nie są jednolite we 

wszystkich państwach członkowskich, co wynika z faktu, że przepisy unijne przewidują tylko minimalne stawki 

akcyzy, a to pozwala państwom członkowskim na wprowadzanie różnych krajowych stawek tego podatku. Powoduje 

to, że tworzą się charakterystyczne kierunki przemytu, gdzie jedne państwa są krajami dostawców, inne pełnią funkcje 

tranzytowe, a jeszcze inne są krajami, do których przemyt danego towaru jest przeznaczony.7  

Również przemytnicy zainteresowali się zdobywaniem pieniędzy za pomocą różnic cen towarów 

opodatkowanych akcyzą w poszczególnych krajach Unii Europejskiej czy też w przypadku pomiędzy państwem we 

Wspólnocie Europejskim a państwem poza nią.  

Można tu wskazać na przykład przemyt papierosów lub alkoholu z Estonii do Finlandii, gdzie różnice w cenach 

alkoholi między tymi krajami zapewniają w przypadku alkoholi trzykrotne wyższą cenę za każdy litr, podczas gdy w 

przypadku papierosów na każdej paczce można w przybliżeniu osiągnąć dwukrotne wyższą cenę. Miało to miejsce w 

okresie, kiedy Estonia jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej.8    
Sprawcą tego czynu według kodeksu karnego skarbowego, co należy podkreślić, może być każdy, kto nie 

dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego, przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę towar bez 

przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego tego towaru, który ze sobą transportuje, a co za tym idzie, 

także naraża należność celną na uszczuplenie. Czyny te mają charakter indywidualny. Gdy podmiot, na którym ciąży 

obowiązek celny, jest różny od osoby fizycznej, odpowiedzialność karnoskarbowa może zachodzić tylko w warunkach z 

art. 9 § 3 k.k.s .9  

Przedmiotem bezpośredniego działania deliktu przemytu celnego jest towar, który poddano wywiezieniu albo 

przewiezieniu i pomimo istnieniu obowiązku celnego, nie został ów towar przestawiony organowi celnemu lub też nie 

został objęty zgłoszeniem celnym. 10  

Czyn określony w art. 86 § 1 k.k.s. zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo pozbawieniem 

wolności lub obu tym karom łącznie. 

                                                           
5 N. Courakis, Financial Crime Today: Greece as European Case Study, European Journal on Criminal Police and Research 2001, vol. 9, s. 98–199. 
6 K. von Lampe, Explaining the emergance of the cigarette black market in Germany, (w:) J. L. Newell (red.), The Organied Crime Economy. Managing crime 
markets in Europe, Wolf Legal Publishers 2005, s. 211 
7 P. C. van Duyne, Organizing Cigarette Smuggling and Policy Making, Ending up in Smoke, Crime, Law & Social Change 2003, vol. 39, s. 286–288. 
8 M. Junninen, K. Aromaa, Professional Crime Cross the Finnish-Estonian Border, Crime,Law & Social Change 2000, vol. 34, s. 327 i 329. 
9 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX, Warszawa 2012, s. 778. 
10 Ibidem, s.780. 
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Identycznie karany jest również przemyt, którego przedmiotem jest towar w obrocie z zagranicą, co do którego 

istnieje reglamentacja pozataryfowa, na co wskazuje dyspozycja z art. 86 § 2 k.k.s.11  

W przypadku przemytu określonego w art. 86 § 1 k.k.s. przedmiotem tym są obowiązki w zakresie 

przedstawienia towaru organowi celnemu, a także dokonanie zgłoszenia celnego, które polega na pobieraniu należności 

celnych w związku z przewozem towarów przez granicę państwową. Z kolei w przypadku czynu określonego w art. 86 

§ 2 k.k.s. zachowanie sprawcy nie godzi bezpośrednio w dobro państwa, ale nadal pozostaje w sprzeczności z interesem 

gospodarczym Skarbu Państwa, wymogami obronności, bezpieczeństwa powszechnego czy też polityki zagranicznej.12 

 Strona podmiotowa czynów pochodząca z art. 86 § 1-4 k.k.s. zawiera obie odmiany umyślności-zamiar 

bezpośredni albo zamiar ewentualny.13 

 Opisane w treści art. 86 § 1 k.k.s. znamiona określające czynność sprawczą wymagają dookreślenia ich poprzez 

odpowiednie zastosowanie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, co czyni ten przepis blankietowym. Bardzo 

istotne jest zrozumienie użytego pojęcia „ obowiązek celny”, którego niedopełnienie w sposób wskazany w hipotezie 

normy zawartej w przepisie art. 86 § 1 k.k.s. stanowi okoliczność mogące implikować zastosowanie sankcji karnych. 

Między innymi należą do tego obowiązki osób związane z przywozem towarów na wspólnotowy obszar celny lub ich 

wywóz z owego obszaru. Z chwilą wprowadzenia towaru na wspólnotowy obszar celny lub jego wyprowadzenia ze 

wspólnotowego obszaru celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej , powstaje 

obowiązek celny powstaje z mocy prawa . W świetle poczynionych uwag odnośnie do rozumienia pojęcia „obowiązek 

celny”, którego niedopełnienie stanowi znamię czynu opisanego w przepisie art. 86 k. k. s.14  

 Ponadto wskazać należy użyte w tym przepisie określenie „przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę 

towar”, które oznacza wprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny lub jego wyprowadzenie ze wspólnotowego 

obszaru celnego.15 

 Przez pojęcie „zagranica” ma się na myśli każdy obszar z wyjątkiem wspólnotowego obszaru celnego. Zgodnie 

z art. 53 § 32 in fine k.k.s., gdzie określono „należność celna” oznaczające odpowiednio „cło” i inną opłatę o podobnym 

charakterze daninowy, a w szczególności: „cło antydumpingowe”, „opłatę celną dodatkową” lub „opłatę wyrównawczą”. 

Z punktu widzenia odkodowania znamion ustawowych czynu zabronionego określonego w art. 86 § 2 k.k.s. jest 

określenie pojęcia reglamentacji pozataryfowej, która zgodnie z unormowaniem zawartym w przepisie art. 53 § 33 in 

fine k.k.s. oznacza odpowiednio „środki polityki handlowej”, takie jak: „ograniczenia”, „zakazy”, „koncesje” lub też inne 

podobne środki ochrony rynku. Naruszenie obowiązków celnych wynikających z tych zakazów czy ograniczeń 

implikuje zastosowanie sankcji przewidzianych w przepisie art. 86 § 2 k.k.s.. Typy uprzywilejowane czynów 

określonych w dwóch paragrafach poprzedzających określa przepis art. 86 § 3 k.k.s. Uzasadnieniem dla łagodniejszej 

kwalifikacji prawnej czynu jest mała wartość narażonej należności celnej lub mała wartość towaru w przypadku 

określonym w § 2 tego przepisu.16  

Przepis art. 86 § 4 k.k.s. przewiduje wobec sprawcy dokonującego czynów zabronionych określonych w 

przepisach art. 86 § 1-3 k.k.s. odpowiedzialność jedynie za wykroczenie celne, jeżeli kwota narażonej na uszczuplenie 

należności celnej lub wskazana powyżej wartość towaru nie przekracza ustawowego progu (art. 53 § 3 i 6 k.k.s.) . 

Przestępstwa celne określone w przepisach art. 86 § 1 i 2 k.k.s. zagrożone są karami grzywny do 720 stawek dziennych 

w sankcji kumulatywno- -alternatywnej z karą pozbawienia wolności do lat 2. Usiłowanie dokonania tych przestępstw 

jest karalne i powoduje jedynie obniżenie górnej granicy zagrożenia wskazanymi karami o jedną trzecią.17  

Przestępstwa o typie uprzywilejowanym zagrożone są karą samoistnej grzywny w wysokości do 720 stawek 

dziennych, natomiast wszystkie wykroczenia zagrożone są karą grzywny określoną kwotowo. Ponadto w stosunku do 

sprawców przestępstw określonych w przepisach art. 86 § 1-3 k.k.s. obligatoryjnie należy orzec przepadek przedmiotów 

określonych w przepisie art. 29 pkt 1 i 2 k.k.s. oraz można orzec przepadek przedmiotów określonych w pkt 3 tego 

przepisu (art. 30 § 3 k.k.s. – „w wypadkach określonych w art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 

§ 1 oraz art. 91 § 1 i 3 k.k.s. orzeka się przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 1 lub 2 k.k.s., a także 

można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 3 k.k.s.”) .18 

                                                           
11   L. Valentová, B. Mazur, Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych,” Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, B. Dürkech 
(red. ) , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Nr 15, 2014, s. 414. 
12 Ibidem, s.414. 
13  P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX, Warszawa 2012, s. 780 
14  L. Valentová, B. Mazur, Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych, „ Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, B. Dürkech 
(red. ) , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Nr 15, 2014, s. 415. 
15  P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX, Warszawa 2012, s. 778 
16  L. Valentová, B. Mazur, Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych,” Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, B. Dürkech 
(red. ) , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Nr 15, 2014, str 415-416. 
17 Ibidem, s. 416. 
18 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX 2012, s. 780 
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 Fakultatywność przepadku przedmiotów zakłada natomiast przepis art. 49 § 2 k.k.s. w związku z art. 86 § 4 i 5 

k.k.s. ( „w wypadkach określonych w art. 86 § 4 i 5 k.k.s. można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w § 1” ). 

W stosunku do sprawców przemytu celnego możliwe jest również zastosowanie takich środków karnych, jak zakaz 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sprawca czynu 

określonego w przepisach art.86 § 1-3 k k.s. może skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. 

W przypadku zbiegu przemytu celnego z nielegalnym przekroczeniem granicy (art. 264 k.k.) należy stosować oba 

przepisy według zasad określonych w przepisie art. 8 § 1 k.k.s. (idealny zbieg przestępstw). Jeżeli w związku z 

przemytem celnym dochodzi do sytuacji wypełnienia znamion ustawowych co do czynów zabronionych określonych w 

przepisach art. 54 k.k.s. (uchylanie się od obowiązku podatkowego) oraz art. 63 k.k.s. (obrót wyrobami akcyzowymi bez 

oznaczenia ich znakami akcyzy lub wadliwie oznaczonymi), określona w art. 7 k.k.s. (kumulatywny zbieg przepisów).19 

W przypadku skazania za przestępstwo przemytu celnego z art. 86 § 1 lub § 2 k.k.s. sąd może orzec zakaz 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 34 § 2 k.k.s. ).20  

Karalność przemytu celnego21 jest trójstopniowa: jako przestępstwo celne typu podstawowego (art. 86 § 1 i § 2 

k.k.s. ), jako przestępstwo typu uprzywilejowanego ( art. 86 § 3 w związku z art. art. 86 § 1 lub § 2 k.k.s. ) oraz jako 

wykroczenie skarbowe( art. 86 § 4 w związku z art. 86 § 1 lub § 2 k.k.s ) .  

Kryteriami rozróżnienia są: 

-kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie 

-wartość towaru w obrocie z zagranicą, co do której istnieje reglamentacja pozataryfowa: gdy jest ona małej wartości, 

kwalifikacja opiera się na typie uprzywilejowanym, a kiedy nie przekracza ustawowego progu, w grę wchodzi typ 

wykroczenia skarbowego. 

 

Przykładowe kwestie poruszane przez polskie orzecznictwo sadowe w związku z przemytem celnym  

            Przedmiotem przestępstwa przemytu może być wyłącznie towar legalnie nabyty zagranicą, a nie na drodze 

przestępstwa. Na sprawcę nie można nakładać obowiązku, aby sam się denuncjował. Należy podkreślić też, że 

przedmiotem wyżej wymienionego czynu może być tylko towar, którego krajem docelowym jest Polska. (Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2000r., sygn. II AKa 430/00.OSA 2002 Nr. 7, poz. 57).22  

Do zrealizowania znamion przedmiotowych typu przestępstwa przemytu celnego (a przez to także znamion 

przedmiotowych paserstwa celnego z art. 91 § 3 k. k .s.) niezbędne jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek: 

istnienia obowiązku celnego, polegającego na przedstawieniu lub zgłoszeniu towaru organowi celnemu oraz istnienia 

należności celnej, którą można uszczuplić przez niedopełnienie tego obowiązku, co zostało stwierdzone w orzeczeniu 

Sądu Najwyższego wydanego w dniu 13.04.2005 r, (sygn. III KK 134/04. OSNKW 2005 Nr 7-8, poz.68). 23  

Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym w dniu 13 kwietnia 2005 r. zauważył, że dokonując oceny tego zarzutu 

należy uwzględniać stan prawny obowiązujący w chwili czynu i wyrokowania przez sąd, czyli obowiązujący przed 

dniem 1 maja 2004 r., a ze względu na obszerność problematyki celnej zachodzi konieczność ograniczenia rozważań do 

przypadków wprowadzania towarów na polski obszar celny (z pominięciem przypadków wywożenia towarów), jak 

również skoncentrowanie uwagi na stosowaniu tzw. stawki celnej obniżonej do zera – w skrócie: stawki celnej zerowej 

(z pominięciem kwestii stosowania innych stawek oraz opłat celnych). Z kolei obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 r. 

zerowa stawka celna na towary pochodzące z krajów Unii Europejskiej nie oznacza zniesienia lub zawieszenia cła na te 

towary, a także stosowanie tej stawki nie następuje automatycznie, ale na wniosek uprawnionej osoby i także nie można 

o tym zapominać po spełnieniu odpowiednich warunków, dotyczących zarówno przywiezionego towaru, jak i 

obowiązku poddania się stosownym procedurom celnym. W przypadku niespełnienia nawet jednego z warunków 

określonych w konkretnych przepisach, organ celny władny jest uprawniony, by odmówić preferencyjnego 

traktowania przywiezionego towaru). Natomiast odmowa preferencji celnych skutkuje zastosowaniem stawki celnej 

wyższej niż preferencyjna oraz powstaniem długu celnego, co nie jest równoznaczne z istnieniem należności celnej, o 

której mowa w art. 86 § 1 k.k.s. i zrealizowaniem określonych w tym przepisie znamion przestępstwa przemytu 

celnego. Nie popełniono czynu zabronionego , gdy dopełniono obowiązku przedstawienia czy też zgłoszenia towaru ( 

występuje tu brak jednego ze znamion), choćby nawet wskutek odmowy zastosowania preferencji celnych (np. z 

powodu nienależytego udokumentowania pochodzenia towaru z Unii Europejskiej) powstał dług celny a także tym 

samym należność celna w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 2 i pkt 8 kod. cel. Popełnienie przestępstwa przemytu celnego nie 

                                                           
19 L. Valentová, B. Mazur, Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych,” Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, B. Dürkech 
(red. ) , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Nr 15, 2014, str 415-417. 
20 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX, Warszawa 2012, s. 780.  
21 Ibidem, s. 777. 
22 B.Kurzępa, Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem, Toruń 2009, s. 90.  
23 Ibidem, s. 91.  
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ma miejsca również , kiedy nie dopełniono wskazanego w art. 86 § 1 k.k.s. obowiązku celnego, ale przywieziony, 

nielegalny towar nie podlega ocleniu (m.in. np. z powodu obowiązywania zerowej stawki celnej. Niespełnienie choćby 

jednego z warunków wymaganych do zastosowania preferencji celnych uprawnia organ celny do ustalenia stawki innej 

niż preferencyjna, to jednak wobec niezrealizowania znamion przestępstwa skarbowego z art. 86 § 1 k.k.s., skutkuje 

brakiem wystąpienia czynu sankcjonowanego przez prawo. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyżej 

wymienionym orzeczeniu: „Istota przestępstwa przemytu celnego polega na uchyleniu się sprawcy od przedstawienia 

lub zgłoszenia towaru organowi celnemu, aby uniknąć przez to obowiązku uiszczenia należnego cła lub opłaty celnej. 

Inaczej mówiąc: w przepisie art. 86 § 1 k.k.s. chodzi o narażenie na uszczuplenie tej należności celnej, którą sprawca 

byłby zobowiązany uiścić, gdyby przywożąc towar dopełnił określonego w tym przepisie obowiązku celnego. Art. 86 § 

1 k.k.s. nie obejmuje natomiast sytuacji, gdy dopiero niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie określonego w nim 

obowiązku tworzy możliwość powstania należności celnej, nieistniejącej w ogóle w razie jego dopełnienia. Tym bardziej 

zaś nie obejmuje sytuacji, gdy należność celna powstaje wskutek niedopełnienia obowiązków określonych w innych 

przepisach celnych (np. niezłożenie wniosku o zastosowanie zerowej stawki celnej, czy też niedokładne wypełnienie 

przedłożonych dowodów pochodzenia towaru – zob. ust. 14 ) . Dodał także, że podkreślenia wymaga to, że uprawnienie 

do uzyskania określonej stawki celnej nie wynika z decyzji organu celnego, lecz z przepisów prawa ustanawiających 

takie uprawnienie. Organ celny musi sprawdzić, jakie warunki spełnia dany towar oraz zastosować stawkę 

odpowiadającą tym warunkom. Jest to decyzja o charakterze deklaratoryjnym czyli stwierdzającym istnienie 

określonego uprawnienia. Jeżeli to nie decyzja organu celnego a przepis prawa jest źródłem określonego uprawnienia, to 

przy istnieniu warunków do uzyskania tego uprawnienia organ celny nie może kogokolwiek go pozbawić, gdyż wtedy 

działałby wbrew prawu. W razie braku warunków do zastosowania zerowej stawki celnej nie wolno zakładać, że 

warunki te nie zostały spełnione, a konieczne to udowodnić .24 

 

Działalność służb w ramach walki z przemytem celnym 

W Olsztyńskim Oddziale Służby Celnej w 2014 r. zajmowano się w sumie 34 744 sprawami w związku z 

przestępstwami skarbowymi. Wartość zajętych towarów i środków płatniczych w I-IV kw. 2014r. dokonanych przez 

Służbę Celną wynosi 525 742 028 zł, a w samym Olsztyńskim Oddziale Służby Celnej uzyskano kwotę 35 404 400 zł .25       
Zatrzymane towary z przemytu celnego są dowodami w sprawach karnych skarbowych. Papierosy i alkohol są 

niszczone, natomiast rzeczy takie jak np. ubrania lub obuwie po spełnieniu określonych warunków, mogą być 

przekazane instytucjom, które zajmują się pomocą charytatywną.   

Jak przemytnicy sobie radzą ze sposobem transportu towarów na polskie terytorium? Przy wschodniej granicy 

często celnicy wykrywają ciekawe metody wwozu towaru na teren Polski. Na przykład skrytki w samochodzie, gdzie 

umieszcza się towar, taki jak: papierosy, alkohol, narkotyki, itd. Większość skrytek, które udaje się odkryć służbom, jest 

dość prymitywna, choć zdarzają się bardziej interesujące sposoby.  

Przykładowo w 2011 roku w pobliżu granicy polsko-litewskiej w Budzisku, funkcjonariusze Służby Celnej 

wraz z policjantami Centralnego Biura Śledczego znaleźli w specjalnie przerobionym zbiorniku paliwa kontrolowanej 

ciężarówki 290 l substancji służącej do produkcji amfetaminy. W czasie przeprowadzanej analizy obrazu RTG uwagę 

funkcjonariuszy wzbudził nienaturalny wygląd zbiornika paliwa. Po dokładnej jego kontroli okazało się, że jest on 

przedzielony na pół. W pierwszej części był olej napędowy, natomiast w drugiej, dostępnej jedynie poprzez ukryty 

wlew, znajdowało się 290 litrów płynu o charakterystycznym zapachu - tzw. BMK. Kolejnym przykładem 

pomysłowości przemytników był przypadek rutynowej kontroli w pobliżu polsko – litewskiej granicy, w ambulansie na 

lubuskich numerach rejestracyjnych, gdzie funkcjonariusze celni znaleźli ponad 190 tys. szt. nielegalnych papierosów. 

Kierowca nie potrafił otworzyć tylnych drzwi pojazdu, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Po ich otworzeniu 

okazało się, że w specjalnie skonstruowanej skrytce, między podwójnymi drzwiami pojazdu ukryte są papierosy warte 

ponad 70 tys. złotych.26 

W 2014 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zlikwidowali nielegalny nocny bazar z podróbkami w Wólce 

Kosowskiej,  uważanej na największe centrum handlu azjatyckimi towarami w kraju. Zablokowano parking znajdujący 

się przed wejściem do jednego z magazynów handlowych. Wzdłuż alei utworzonej ze 121 busów wypełnionych 

podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią oraz kosmetykami odbywał się regularny handel. Doliczono się 

podróbek aż 90 znanych marek. Zatrzymani przez służby handlarze usłyszeli zarzuty z art. 305 Ustawy o prawie 

własności przemysłowej, a wobec cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium RP legalnie, ale złamali prawo 

                                                           
24 Postanowienie TK z dnia 13.04.2005 r. , III KK 134/04,  OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 68.  
25 Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał z 2014 r 
26 Paweł Peltz, Do Ameryki daleko. Zobacz wszystkie sposoby polskich przemytników papierosów, „Natemat.pl”, 23.04.2013 r. [dostep:6.12.2015r.],  
< http://natemat.pl/58809,do-ameryki-daleko-zobacz-wszystkie-sposoby-polskich-przemytnikow-papierosow> 
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trudniąc się nielegalnym procederem, Straż Graniczna podjęła czynności zmierzające do ponownego zbadania 

zasadności ich pobytu w Polsce. 27  

Ów przykład pokazuje, że z towarem pochodzącym z przemytu można spotkać w trakcie robienia 

zwyczajnych, codziennych zakupów oraz można być nieświadomym tego, że nabyło się przedmiot pochodzącym z 

nielegalnej działalności.  

 

Podsumowanie 

Przestępstwo określone w art 86 k.k.s. stanowi problem dla wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej.  

Niezbędne jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek: istnienia obowiązku celnego, polegającego na przedstawieniu 

lub zgłoszeniu towaru organowi celnemu oraz istnienia należności celnej, którą można uszczuplić przez niedopełnienie 

tego obowiązku, aby stwierdzić, że dana osoba fizyczna popełniła czyn wyżej wymieniony. Wykrywaniem tego rodzaju 

przestępstw na terenie Polski zajmuje się Służba Celna, czyli jednolita umundurowana formacja, którą utworzono w 

celu zapewnienia ochrony oraz bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem 

przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków 

określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. Istotą 

przestępstwa przemytu celnego jest uchylenie sprawcy od przedstawienia lub zgłoszenia towaru organowi celnemu, aby 

dzięki temu uniknąć przez to obowiązku uiszczenia należnego cła lub opłaty celnej, czyli inaczej chodzi o to, że w 

przepisie art. 86 § 1 k.k.s. mowa o narażeniu na uszczuplenie tej należności celnej, którą sprawca byłby zobowiązany 

uiścić, gdyby przywożąc towar dopełnił określonego w tym przepisie obowiązku celnego. Jako, że jest to przestępstwo 

powszechne, każdy potencjalnie może je popełnić.  

Przemytnicy i ich pomysłowość nie zna granic. Służby zajmujące się wykrywaniem i zwalczaniem przemytu 

spotykają się z kreatywnością w sposobie przemytu towaru. W przypadku obowiązku przedstawienia lub zgłoszenia 

towaru organowi celnemu oraz zaistnienia należności celnej trzeba pamiętać, że obowiązuje lex iubeat non disputant 

czyli prawo nakazuje, a nie dyskutuje, a osobę, która zaniedbała czynności , do których jest zobowiązania i wynika to 

wprost z przepisów prawa, spotka konkretna sankcja prawna. Przemytnicy popełniają czyn sprzeczny z normami 

prawnymi i działają z pełną świadomością przed, w trakcie i po popełnieniu przestępstwa.  

Nie trudno się zgodzić z paremią prawniczą sformułowaną przez rzymskiego jurystę Ulpiana Domicjusza, która 

brzmi: „Volenti non fit iniuria” (łac. chcącemu nie dzieje się krzywda). Przemytnicy narażają się na konsekwencję, 

wiedząc, że mogą one nastąpić w wyniku ich nielegalnego działania. Ponoszą ryzyko, gdyż popełnione przez nich czyny 

mogą objąć sankcje. Sprawca był zobowiązany uiścić należność celną, lecz tego nie zrobił.  

Podsumowując, przestępstwo określone w art 86 k.k.s polega na nie dopełnieniu ciążącego na podmiocie 

obowiązku celnego. Sprawca przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę towar bez jego przedstawienia organowi 

celnemu lub bez zgłoszenia celnego. Czyn jest zagrożony karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie.  

 

*** 

 

CUSTOMS SMUGGLING A FISCAL OFFENSE IN POLAND AND THE EU 

Customs Smuggling is a crime. In fact, Customs Chamber activities can be defined as effective but deliberating 

increasing phenomenon of smuggling, particularly excise goods, undertaking of further actions should be considered, 

which would increase effectiveness of the combat with smuggling. It should be understood that the activities have to be 

performed on the national and EU level. Smuggling is a profitable business for smugglers. Service in many countries 

must work together to smuggling of articles was difficult.

                                                           
27 Mariusz Gierszewski, 120 busów i towary za 22 mln zł. Straż Graniczna zlikwidowała największy w tym roku nielegalny nocny bazar z podróbkami, 
„Natemat.pl”, 31.10.2014 r. [dostep:6.12.2015r.], 
<http://natemat.pl/122383,najwiekszy-w-tym-roku-nielegalny-nocny-bazar-z-podrobkami-towarow-zamkniety-w-wolce-kosowskiej> 
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STRAŻ GRANICZNA JAKO ORGAN NIEFINANSOWY 
 

Wstęp 

 Przedmiotem ochrony w prawie karym skarbowym jest interes finansowy przede wszystkim Skarbu Państwa, a 

także jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. W przeciwieństwie do prawa karnego 

powszechnego w prawie karnym skarbowym nie są penalizowane zachowania godzące w mienie, życie czy zdrowie 

jednostki. Można uznać w uproszczeniu, iż przestępczość skarbowa ma raczej charakter administracyjny, a nie 

kryminalny1. 

 Kodeks karny skarbowy spełnia konstytucyjny wymóg ( art. 45 ust 1 Konstytucji RP ) , iż każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i 

niezawisły sąd. Przepisy kodeksu skarbowego realizują także normę zawartą w art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności2, stanowiący, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd o 

zasadności podniesionego przeciwko niemu zarzutu3. 

 Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwsze stadium procesu karnego skarbowego, które w swoim 

obecnym kształcie, dostosowane do rodzaju sprawy karnej skarbowej, ma pozwolić na wykrycie przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jego sprawcy oraz zebranie materiału dowodowego z reguły nie tylko w celu 

ustalenia podstaw do wniesienia oskarżenia, ale również dla potrzeb postępowania sądowego4. 

 Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, finansowe oraz niefinansowe organy postępowania 

przygotowawczego. Określone w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza sąd. W 

postępowaniu przygotowawczym stroną jest podejrzany. W wypadkach wskazanych w ustawie określone uprawnienia 

przysługują również osobom niebędącymi stronami. W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym 

prokuratorowi oraz finansowemu organowi postępowania przygotowawczego przysługują prawa strony5. 

 Organy uprawnione o prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i 

wykroczenia skarbowe wskazane są w art. 118 KKS. W artykule możemy wyróżnić organy finansowe i niefinansowe 

postępowania przygotowawczego. Do finansowych organów postępowania przygotowawczego należą: Urząd skarbowy, 

Inspektor kontroli skarbowej, Urząd celny. 

 Natomiast do niefinansowych organów postępowania przygotowawczego zaliczamy:  Straż Graniczną, Policję, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( ABW), ale tylko w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie 

działania tego urzędu, Centralne Biuro Antykorupcyjne ( CBA), ale jedynie w sprawach o przestępstwa skarbowe 

ujawnione w zakresie swej właściwości, Żandarmerię Wojskową. 

 Skupiając się na samej budowie artykułu 118 KKS. należy zaznaczyć, że kolejność wymieniania organów nie 

jest przypadkowa. Najpierw określono trzy organy finansowe postępowania. Następnie wspomniane zostały  organy 

niefinansowe. Dlatego w świetle art. 133 i art. 134 KKS. przede wszystkim organy celne i skarbowe należy uznać za 

upoważnione do prowadzenia śledztwa i dochodzenia, a niefinansowe "także" mają takie uprawnienia, ale znacznie 

ograniczone. Należy też pamiętać, że jeśli sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zgłosi 

wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, obowiązkiem każdego niefinansowego organu 

postępowania nie jest przekazanie sprawy odpowiednim organom celnym lub skarbowym (art. 134§4 KKS)6. 

 

Straż graniczna  

 Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych funkcji państwa i jest to jedna z najważniejszych 

czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Mimo zniesienia kontroli na 

granicach wewnętrznych UE i urzeczywistnienia swobody przepływu osób, usług i towarów można stwierdzić, że " 

                                                           
1 M.R. Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013,  s.13-14. 
2 Dz. U. z 1993 r. Nr 61,  poz. 284 z późn. zm. 
3 S. Baniak, Prawo karne skarbowe., Wolter Kluwer, Warszawa 2009, s. 359. 
4 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo Karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2009r. s. 474. 
5 M. Błaszczyk, M. Zdrojewska, Kodeks karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa 2011, s 368.  
6 M. Świetlicka, Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa 
i Prokuratury, Kraków 2014, s. 7. 
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dobrze i skutecznie strzeżona granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły i sprawności państwa, 

jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli"7. 

 Aktualna sytuacja stwarza dla Polski różnego rodzaju zagrożenia. Migracja cudzoziemców wbrew 

obowiązującym przepisom oraz ich nielegalny przerzut przez granicę są wyraźnie zauważalne. RP jest szczególnie 

narażona na napływ  imigrantów, gdyż w głównej mierze stanowi kraj przerzutowy do Niemiec i Skandynawii. Do 

Polski napływają przemycani uchodźcy. Przyczyna tego zjawiska to podążanie do krajów zamożnych i stabilnych w 

celu poszukiwania pracy oraz "nowej lepszej Ojczyzny". Procesowi temu przy okazji towarzyszą zagrożenia, m.in. takie 

jak: handel, przemyt ludźmi, narkotyków, substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, 

promieniotwórczych, radioaktywnych, biologicznych, chemicznych, broni i amunicji8. 

 Straż Graniczna jest postrzegana jako jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która została powołana 

do życia ustawą z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, a jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 r. wraz 

z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza. Wykonuje ona głównie zadania związane z ochroną granicy 

państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego. Centralnym organem administracji rządowej w wyżej 

wymienionych sprawach jest  Komendant Główny Straży Granicznej podległy Ministrowi właściwemu do Spraw 

Wewnętrznych, a jego urzędem jest Komenda Główna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, która zapewnia 

warunki do sprawnej i skutecznej działalności Straży Granicznej przez organizację i koordynację wykonywania 

ustawowych zadań9. 

 Komendant Główny Straży Granicznej powoływany i odwoływany jest na wniosek ministra spraw 

wewnętrznych przez Prezesa Rady Ministrów. Wykonuje on powierzone mu zadania przy pomocy urzędu zwanego 

Komendą Główną Straży Granicznej, którą kieruje wraz ze swymi zastępcami. 

 Terenowymi organami administracji są komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz będący  ich 

podwładnymi komendanci placówek i dywizjonów i dywizjonów Straży Granicznej. Wszyscy oni podlegają 

Komendantowi Głównemu i również mają do dyspozycji urzędy wykonawcze. Komendantów oddziału Straży 

Granicznej powołuje i odwołuje na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych, 

natomiast komendantów placówek i dywizjonów powołuje i odwołuje na wniosek komendanta oddziału Straży 

Granicznej Komendant Główny Straży Granicznej10. Miejsce i rolę organów Straży Granicznej w administracji rządowej 

wyznacza także zakres zadań i uprawnień.  

 W skład Straży Granicznej wchodzi 10 oddziałów Straży Granicznej ( OSG): Warmińsko Mazurski w siedzibą 

w Kętrzynie, Podlaski z siedzibą z siedzibą w Białymstoku, Nadbużański z siedzibą w Chełmie, Bieszczadzki z siedzibą 

w Przemyślu, Karpacki z siedzibą w Nowym Sączu, Śląski z siedzibą w Raciborzu, Sudecki z siedzibą w Kłodzku, 

Nadodrzański z siedzibą w Krośnie Odrzańskim , Morski z siedzibą w Gdańsku ,Nadwiślański z siedzibą w Warszawie11 

i 3 ośrodki szkolenia: w Koszalinie, Kętrzynie i Lubaniu12. 

 Straż graniczna ochrania ponad 3,5 tyś. km granicy państwowej. Wzdłuż granic ciągną się najatrakcyjniejsze 

turystycznie, najbardziej dziewicze tereny kraju. Bezpośrednio do linii granicznej przylega osiem parków narodowych. 

Co za tym idzie, obszary te mają w większości charakter słabo zurbanizowany13. 

 W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i wstąpieniem do Strefy Shengen spoczywa na jej barkach 

znacznie większa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko państwa polskiego, lecz całej 

zjednoczonej Europy14.  

 Straż graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień 

międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. W zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli 

ruchu granicznego współdziała z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami ochrony granic 

innych państw15. 

                                                           
7 R. Socha, B. Kaczmarczyk, P. Piekarski,  W. Karpiuk, Zasadnicze problemy współdziałania policji i straży granicznej, Centrum Szkolenia Policji w 
Legionowie, Legionowo 2012, s. 43. 
8 Ibidem, s. 50. 
9 B. Kaczmarczyk, Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Szczytno 
2012, s. 29.  
10 B. Kaczmarczyk, Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Szczytno 
2012, s. 29. 
11 http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg+/struktura_sg/oddzialy/ dostęp: 19.11.2015. 
12 R. Socha, B. Kaczmarczyk, P. Piekarski,  W. Karpiuk, Zasadnicze... op. cit., s. 54 
13 Ibidem, s. 49. 
14 R. Socha, B. Kaczmarczyk, P. Piekarski,  W. Karpiuk, Zasadnicze... op. cit., s. 43 
15 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Systemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji., Wolters Kluwer S.A., Warszawa 
2015, s. 135. 

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg+/struktura_sg/oddzialy/
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 W celu scharakteryzowania Straży Granicznej na początku należy wyjaśnić pojęcie granicy państwowej, 

sposobu jej oznakowania oraz podziału pogranicza. Następnie omówić przeznaczenie, zadania i uprawnienia Straży 

Granicznej oraz jej umiejscowienie w administracji rządowej16. 

 Granicą RP jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa 

polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń 

powietrzną, wody i wnętrze ziemi. Przebieg granicy państwowej na lądzie oraz rozgraniczenia morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego z państwami sąsiednimi są określone w umowach międzynarodowych zawartych 

przez RP17. 

 Do zadań Straży Granicznej oprócz ochrony granicy państwowej oraz organizowania i dokonywania kontroli 

ruchu granicznego należy wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wizy, rozpoznawanie 

zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Do obowiązków funkcjonariuszy 

Straży Granicznej należy również zapewnie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego 

w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej, 

przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach transportu w 

komunikacji międzynarodowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów18. 

  Ustawodawca zdecydował również, iż do zadań Straży granicznej należy osadzanie i utrzymywanie znaków 

granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej; ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz 

gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz 

udostępnianie ich właściwym organom państwowym19.  

 Z przepisów u.s.g. wynika przy tym, że w sprawach o przestępstwa skarbowe z art. 86,87 i 91 (przemyt, 

oszustwo i paserstwo celne) oraz o przestępstwa skarbowe związane z przemieszczaniem przez granicę wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowo oznaczaniu znakami akcyzy możliwe jest stosowanie przez Straż Graniczną 

operacyjnego, kontrolowanego, niejawnego, nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa 

skarbowego oraz prowokacji, czyli wręczenie łapówki (art.9f ust.1 pkt3 i 4 u.s.g.) 20. 

 

Straż Graniczna jako organ postępowania przygotowawczego 

 Straż Graniczna jest organem postępowania przygotowawczego, ale tylko w odniesieniu do niektórych z tych 

czynów skarbowych, w których dochodzenie lub śledztwo może prowadzić urząd celny, również pod warunkiem 

ujawnienia przez straż graniczną tego czynu, gdy sprawcą nie jest przy tym osoba podlegająca orzecznictwu sądów 

wojskowych21. 

 W sytuacji gdy niefinansowy organ postępowania przygotowawczego: Straż Graniczna, Policja bądź Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawniły skarbowy czyn zabroniony, są władne wszcząć postępowanie 

przygotowawcze- w formie dochodzenia (art. 325 e §1 w zw. z art. 303 oraz 325a §2 KPK w zw. z art. 113 §1 KKS). W 

takim przypadku organy te powinny niezwłocznie zawiadomić o wszczęciu postępowania właściwy finansowy organ 

postępowania przygotowawczego przesyłając mu odpis postanowienia art. 134 §2 KKS. Organ ten może ograniczyć się 

do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego i przekazania sprawy do dalszego prowadzenia 

finansowemu organowi postępowania przygotowawczego art. 134§2 in fine KKS. Decyzję w tym zakresie może także 

podjąć prokurator art. 326§3pkt 4 KPK w zw. z art. 113§1 KKS, poza tym prokurator może prowadzić śledztwo w 

każdej sprawie o przestępstwo skarbowe, gdy uzna ze wymagają tego okoliczności sprawy art. 151b§1 KKS22. 

 

Właściwość rzeczowa Straży Granicznej i innych niefinansowych organów postępowania przygotowawczego. 

 Według przepisu art. 134 KKS dochodzenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzą: 

Straż graniczna- w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Do właściwości rzeczowej straży 

granicznej jako organu niefinansowego należą wspomniane poniżej artykuły z kodeksu karnego skarbowego. Są to: art. 

63 § 1 do § 7  wskazujące na sytuację obrotu towarami bez znaków akcyzy, art. 64 §1 do § 7 mówiący o sytuacji  

naruszenie warunków wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy 

oraz produkowanie poza składem podatkowym wina gronowego, alkoholu etylowego poza składem podatkowym bez 

                                                           
16 R. Socha, B. Kaczmarczyk, P. Piekarski,  W. Karpiuk, Zasadnicze op.cit., s. 43. 
17 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Systemy... op.cit., s. 133.  
18 Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 z późn. zm.  
19 B. Kaczmarczyk, Racjonalizacja...op. cit.,, s. 31. 
20 T. Gregorczyk, Kodeks Karny Skarbowy, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o., Warszawa 2009, s. 562. 
21 Ibidem, s. 562. 
22 F. Prusak, Postępowanie skarbowe, C.H. BECK Warszawa 2009 s. 263. 
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pisemnego powiadomienia w terminie właściwego organu; art. 65 dotyczący zjawiska paserstwa akcyzowego. Opisuje 

on dwa podstawowe przestępstwa umyślne paserstwo akcyzowe, nieumyślne paserstwo akcyzowe. 23; art. 66 wskazujący 

na sytuacją wadliwego oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; art. 67 opisujący fałszowanie znaków 

akcyzy; art.68 wskazujący na fakt niesporządzenie spisu i przedstawienia go właściwemu organowi w przypadku 

wystąpienia w obrocie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych; art. 69 

mający na uwadze podejmowanie czynności bezpośrednio związanych z produkcją, importem lub obrotem wyrobami 

akcyzowymi bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia; art. 70 mówiący o bezprawnym obrocie  znakami akcyzy; 

art. 71 opisujący sytuację narażenia znaków akcyzy na niebezpieczeństwo kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub 

zgubienia; art. 85- dotyczący wyłudzeń zezwoleń ; art. 86-opisujący  przemyt celny; art. 87 -wskazujący na zjawisko 

oszustwa celnego; art. 88 –regulujący nadużycie odprawy czasowej ; art. 89 poruszający kwestię  naruszenie warunków 

zwolnienia cła ; art. 90 – wskazujący na fakt usunięcia spod dozoru celnego ; art. 91- poruszający tematykę paserstwa 

celnego którego przedmiotem może być towar pochodzący z następujących czynów zabronionych wymienionych w  

art.86.87,88,89,90.;24 art. 92-odnoszący się do bezpodstawnego zwrotu cła ; art. 93- mający na uwadze wadliwą  

działalność celną; art. 94-dotyczący Utrudniania kontroli celnej pomimo istniejącego obowiązku podmiot  nie udziela 

ustnych lub pisemnych wyjaśnień mających znaczenie dla kontroli celnej lub nie udostępnia wymaganych 

dokumentów; art. 95-regulujący kwestię zaniedbania dokumentacji; art. 96 par 1 – niedopełnienie nadzoru nad 

przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej; art. 106 e 

wskazujący na  wykroczenie nieudzielenia wyjaśnień lub nieudostępniania wymaganych dokumentów związanych z 

zakresem kontroli dewizowej; art. 106 f regulujący wykroczenie niezgłoszenia organom celnym lub Straży Granicznej 

przywozu do kraju wartości dewizowych; art. 106 h odnoszący się do  wykroczenia niepoddania się kontroli celnej na 

żądanie organów celnych lub Straży Granicznej25 – w zakresie przywożonych do kraju lub wywożonych za granicę 

wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych ujawnione w zakresie swego działania przez Straż 

Graniczną;26 

- Policja – w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swego działania, 

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( ABW) – w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie 

swojego działania,  

- Centralne Biuro Antykorupcyjne ( CBA) – w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie swej 

właściwości, 

- Żandarmeria Wojskowa – w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełnione przez żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową, a także przez żołnierzy sił zbrojnych państw obcych przebywających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowe pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ( art. 53 § 36 )27. 

 Przepis artykułu 135 KKS określa ustawowe reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych między różnymi 

organami postępowania przygotowawczego w sytuacji występującej koniugacji właściwości tych organów oraz organów 

uprawnionych do rozstrzygania sporów w tym zakresie.28W razie gdy sprawa o przestępstwo skarbowe i wykroczenie 

skarbowe należy do właściwości finansowych i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego – właściwy 

jest finansowych organ postępowania przygotowawczego, chyba że dochodzenie prowadzi Żandarmeria Wojskowa. 

Spór o właściwość między finansowym i niefinansowym organem postępowania przygotowawczego rozstrzyga 

prokurator właściwy ze względu na siedzibę organu niefinansowego29. 

Należy zaznaczyć, że w czasie trwania sporu o właściwość każdy z tych organów dochodzenia dokonuje czynności 

niecierpiących zwłoki. 

 Organami nadrzędnymi nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego są:  

- Miejscowo właściwa izba celna- w sprawach należących do właściwości urzędu celnego; 

- Miejscowo właściwa izba skarbowa- w sprawach należących do właściwości urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie 

przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli skarbowej – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 

- Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub zarządzenie wydał organ nadrzędny 

określony. 

 Organem nadrzędnym nad Strażą Graniczną, Policją i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest prokurator. 

Organem nadrzędnym na Żandarmerią Wojskową jest prokurator wojskowy. W kwestii organu nadrzędnego nad 

                                                           
23 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy,  C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 387.  
24 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze,, "Dom organizatora, Toruń 2005 s. 286. 
25 Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 z późn. zm. 
26  S. Baniak, Prawo... op.cit., s. 364. 
27  Ibidem, s. 364-365. 
28  Ibidem, s. 367. 
29 Ibidem, s. 367. 
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Centralne Biuro Antykorupcyjne w Kodeksie mamy do czynienia z luka w prawie. Zastosowanie analogia legis ( do 

ABW) wskazywałoby na prokuratora30. Natomiast organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

przygotowawczego jest prokurator, a nad Żandarmerią Wojskową – prokurator wojskowy art. 53 § 39a. 31. 

 W kontekście właściwości rzeczowej zwrócić należy uwagę na specyficzny zapis art. 118 § 4 KKS. Stosownie do 

owego przepisu funkcjonariusze celni upoważnieni przez urząd celny pełniący służbę w izbie celnej mogą dokonywać 

niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa lub 

wykroczenia skarbowego. Po dokonaniu tych czynności sprawę przekazuje się urzędowi celnemu do dalszego 

prowadzenia, chyba że za wykroczenie skarbowe nałożone karę grzywny w drodze mandatu karnego, a nie zachodzi 

przepadek przedmiotów. Regulacja ta- według jej twórców – ma przyczynić się do szybkiego ujawniania przestępstw i 

wykroczeń celnych oraz skutecznego ścigania ich sprawców. 32 Artykuł 118 § 1-4 KKS autonomicznie i kompleksowo 

uregulował kwestię pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe. W razie potrzeby dokonania czynności procesowej poza siedzibą organu prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze można zwrócić się do innego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie 

pomocy prawnej.  We wniosku do innego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie pomocy prawnej 

należy określić czynności , które mają być wykonane, i wskazać okoliczności wymagające wyjaśnienie, a do wniosku 

powinny być dołączone niezbędne odpisy akt sprawy- wynika to z artykułu 118a § 2 KKS. Wezwany do udzielenia 

pomocy prawnej organ postępowania przygotowawczego powinien niezwłocznie dokonać czynności w taki sposób, aby 

nie zachodziła konieczność ich  powtarzania lub uzupełniania.  Organ ten powinien także z własnej inicjatywy 

wykonać inne niezbędne czynności (  art. 118a § 3).  W razie niemożliwość wykonania zleconych czynności w ciągu 30 

dni należy niezwłocznie zawiadomić organ wzywający o przyczynie zwłoki z podaniem terminu wykonania czynności ( 

art. 118a § 4 ) 33.  

 W sytuacji gdy niefinansowy organ postępowania przygotowawczego: Straż Graniczna, Policja bądź Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawniły skarbowy czyn zabroniony, są władne wszcząć postępowanie 

przygotowawcze- w formie dochodzenia (art. 325 e §1 w zw. z art. 303 oraz 325a §2 KPK w zw. z art. 113 §1 KKS). 34 

Zakres przedmiotowy postępowania przygotowawczego prowadzonego przez niefinansowe organy postępowania 

przygotowawczego został określony w art. 134, zgodnie z którym zawiadamiają one niezwłocznie o prowadzeniu 

postępowania przygotowawczego właściwe finansowe organy postępowania przygotowawczego właściwe finansowe 

organy postępowania przygotowawczego przez przesłanie odpisu postanowienia o jego wszczęciu chyba że  ograniczą 

swoje czynności do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia skarbowego35 przekazania sprawy 

do dalszego prowadzenia finansowemu organowi postępowania przygotowawczego art. 134 §2 in fine KKS. Decyzję w 

tym zakresie może także podjąć prokurator art. .326§3pkt 4 KPK w zw. z art. 113§1 KKS. Poza tym prokurator może 

prowadzić śledztwo w każdej sprawie o przestępstwo skarbowe, gdy uzna ze wymagają tego okoliczności sprawy art. 

151b§1 KKS36. 

Natomiast Żandarmeria Wojskowa zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu dochodzenia właściwego prokuratora 

wojskowego – mówi o tym artykuł 134 par 3.  

 Obowiązek zawiadomienia finansowego organu postępowania przygotowawczego o wszczęciu dochodzenia 

przez niefinansowy organ postępowania przygotowawczego (z wyjątkiem Żandarmerii Wojskowej) istnieje również 

wtedy, gdy niefinansowy organ jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn 

zabroniony jako przestępstwo  lub wykroczenie w przepisach karnych innej ustawy, które wyczerpują zarazem 

znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego ( art. 134 § )37. 

 Nie może ujść uwadze treść art. 134 § 4, który stanowi, że w razie zgłoszenia przez sprawcę czynu 

zabronionego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przekazanie sprawy właściwemu 

finansowemu organowi postępowania przygotowawczego jest obowiązkowe. Słusznie podnosi się w literaturze 

przedmiotu, że prowadzenie dochodzenia przez organ nieuprawniony powoduje ,iż czynności procesowe dokonane 

przez ten organ, jako niedopuszczane są obarczone istotną wadą, która może być usunięta przez powtórzenie czynności 

przez organ właściwy rzeczowo38.  

                                                           
30 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, LexisNexis, Warszawa 2010,s. 202 
31 S. Baniak, Prawo... op.cit., s.362-363. 
32 Uzasadnienie do ustawy o zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw, druk sejmowy nr 2375, s.47. 
33  S. Baniak, Prawo... op.cit., ,s. 365. 
34 F. Prusak, Postępowanie... op.cit., s. 263. 
35  J. Sawicki, Zarys... op.cit., s. 203 
36 F. Prusak, Postępowanie...op.cit., s. 263. 
37 S. Baniak, Prawo... op.cit., s. 366. 
38W. Grzeszczyk, Postępowanie przygotowawcze w kodeksie karnym skarbowym, cz I, Prok. I Pr. 2000, nr 1, s.39. 
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 Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji wystąpienia idealnego zbiegu czynów karalnych. Pozwala on 

niefinansowemu organowi postępowania przygotowawczego na prowadzenie postępowania przygotowawczego w 

sprawie o czyn zabroniony będący przestępstwem określonym w przepisach innej ustawy karnej ( z reguły w kodeksie 

karnym ), który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Dochodzenie może przeto 

objąć pełen zakres naruszonych przepisów karnych. W zakresie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy art., 134 § 2 i 4 39.  

 

*** 

BORDER GUARD AS NON- FINANCIAL INSTITUTION 

 Penal fiscal law protects mainly financial interests of the Treasury. The first stage of penal fiscal process is 

preparatory proceedings. Border guard is non-financial institution of preparatory proceedings. Border guard is unitary, 

uniformed and armed formation constituted by polish law. It performs tasks related to the protection of state border 

and also inspects border traffic.At the head of Border Guard is Main Commander of Border Guard.

                                                           
39 S. Baniak, Prawo... op.cit., s. 366. 
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ROLA PROKURATORA W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I 

WYKROCZENIA SKARBOWE 
 

Obowiązki prokuratora w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe różnią się w zależności od etapu 

prowadzonego postępowania. Badanie tej materii rozpocząć należy od postępowania przygotowawczego, w którym rola 

prokuratora może być dwojaka – może on bądź sam je prowadzić, bądź ograniczyć się do nadzorowania go. W tym 

miejscu zaznaczyć trzeba, iż po nowelizacji z dnia 1 lipca 2015r. zasadą jest, iż w przypadku, gdy w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe dochodzenie prowadzone jest przez finansowy organ postępowania 

przygotowawczego – dochodzenie takie pozostaje tylko i wyłącznie pod nadzorem finansowego organu nadrzędnego 

nad organem prowadzącym to dochodzenie. Tym samym oznacza to, że nie jest ono objęte nadzorem prokuratorskim. 

Zasadą jest, że postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa prowadzone jest przez finansowy organ 

postepowania przygotowawczego, gdy nie jest ono prowadzone przez prokuratora (art. 151a §1 kodeks karny 

skarbowy1). Jednak art. 151b §2 k.k.s. stanowi, że w przypadku, gdy śledztwo zostanie wszczęte przez prokuratora – 

posiada on uprawnienie do powierzenia jego prowadzenia w całości lub w pewnym zakresie, jak również dokonanie 

jedynie poszczególnych czynności w tym postępowaniu określonym organom – naczelnikowi urzędu skarbowego, 

inspektorowi kontroli skarbowej, naczelnikowi urzędu celnego, Straży Granicznej, Policji, jak również Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.  

 Należy jednak zaznaczyć, że w pewnych sytuacjach prokurator może powierzyć innemu organowi dokonanie 

jedynie poszczególnych czynności postępowania. Dodatkowo kodeks zastrzega, iż należy wyłączyć z tego czynności, 

które związane są z postawieniem zarzutów, ich zmianą lub uzupełnieniem czy też zamknięciem śledztwa. Art. 151b §2 

k.k.s. powyższe ograniczenie przewiduje w wypadkach jakie określone zostały w art. 151a§2 pkt 2 i 3, czyli jeżeli: 

 osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, jak również Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

 osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu 

postępowania przygotowawczego lub organu nad nim nadrzędnego. 

 W tych przypadkach prokurator ma obowiązek prowadzenia śledztwa. Należy zauważyć, że prokurator 

prowadzi śledztwo również w każdym przypadku, kiedy wymagają tego okoliczności sprawy. Nawet jeżeli koniecznym 

jest, aby prokurator obligatoryjnie prowadził śledztwo – może on zlecać finansowym oraz niefinansowym organom 

postępowania przygotowawczego (z wyjątkiem Żandarmerii Wojskowej) pewne zadania w jego zakresie, natomiast nie 

może przekazać im śledztwa w całości2. 

W postępowaniu karnym wyróżnia się dwie formy postępowania przygotowawczego – śledztwo oraz 

dochodzenie. Artykuł 151a. §2. Kodeksu karnego skarbowego przedstawia katalog przestępstw karnych skarbowych, w 

których prowadzone jest śledztwo. Przepis ten wprowadza nakaz prowadzenia śledztwa w przypadkach 

nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 37 §1 i art. 38 §2 k.k.s.), jeżeli osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, 

funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA, funkcjonariusz Straży 

Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nad nim 

nadrzędnego. W innych przypadkach, jeżeli ani prokurator ani finansowy organ postępowania przygotowawczego 

inaczej nie zdecydują, prowadzone jest dochodzenie. Wnioskować z powyższego artykułu można, iż zasadą ogólną jest 

prowadzenie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że prowadzenie 

postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe jest możliwe tylko i wyłącznie w formie 

dochodzenia – regułę tą ustanawia art. 152 k.k.s.  

 Oskarżycielem publicznym przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe według art. 121 §1 k.k.s. jest 

zarówno prokurator, jak również organ, który wnosi i później popiera akt oskarżenia – dokładnie chodzi tu o organ 

finansowy postępowania przygotowawczego, tj. o inspektora kontroli skarbowej, urząd celny lub urząd skarbowy. 

Artykuł 121 § 1 k.k.s. wskazuje, że prokurator pełni rolę głównego oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa 

skarbowe oraz wykroczenia skarbowe toczących się przed sądem, a uprawnienia związane z tą funkcją będą 

przysługiwały mu zawsze, bez względu na to czy to on sam w danej sytuacji wniósł akt oskarżenia3. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 Nr 83 poz.930). 
2 V. Konarska – Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 345. 
3 Ibidem, s.359-360. 
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 Nadzór nad dochodzeniami prowadzonymi przez organy finansowe postępowania przygotowawczego sprawują 

właściwe miejscowo: izba celna (gdy prowadzącym dochodzenie jest urząd celny), izba skarbowa (gdy dochodzenie 

prowadzi urząd skarbowy) oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (dla dochodzenia prowadzonego przez 

inspektora kontroli skarbowej). Jednostki te są nadrzędnymi wobec finansowych organów postępowania 

przygotowawczego, co ustawodawca zaznaczył w art. 53 §39 k.k.s. Wymienione organy nadrzędne w zakresie nadzoru 

wyposażone zostały w uprawniania prokuratora wymienione w art. 326 §1-3 Kodeksu postępowania karnego4, co 

wskazane zostało wprost w art.. 122 §1 pkt 2 k.k.s.5  

 Organy nadrzędne, sprawujące nadzór nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego z tytułu 

sprawowanego nadzoru mogą w szczególności zaznajamiać się z zamiarami organu prowadzącego postępowanie, a przy 

tym wskazywać kierunki prowadzonego postępowania oraz wydawać w stosunku do niego zarządzenia, żądać 

przedłożenia materiałów zebranych w toku postępowania, uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez organ 

prowadzący postępowanie lub nawet osobiście je przeprowadzać, jak również zmieniać i uchylać postanowienia i 

zarządzenia wydane w toku postępowania przez organ prowadzący. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku 

śledztwa nadzór nad nim prowadzony jest przez prokuratora, a nie przez organ nadrzędny nad prowadzącym śledztwo 

organem finansowym postępowania przygotowawczego6. 

 Katalog czynności procesowych wyłącznych jakie leżą w gestii prokuratora jako oskarżyciela publicznego 

znajduje się w art. 122 §2 k.k.s. Są to czynności, których jednocześnie samodzielnie nie może wykonywać finansowy 

organ postępowania przygotowawczego, czyli należą ode do wyłącznej kompetencji prokuratora7. Te czynności 

procesowe to: 

1. zastrzeżenie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, że przy kontaktach tymczasowo aresztowanego z obrońcą 

obecna będzie osoba przez niego do tego zobowiązana lub on osobiście oraz zastrzeżenie kontroli korespondencji 

podejrzanego z obrońcą (art. 73 §2 i 3 Kodeku postępowania karnego8); 

2. zwolnienie, dla dobra wymiaru sprawiedliwości, osoby z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych 

o klauzuli tajności zastrzeżone lub poufne, lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawody, funkcji – jeżeli 

ustawa szczególna nie sprzeciwia się temu (art. 180 §1 k.p.k); 

3. powołanie w postępowaniu przygotowawczym biegłych psychiatrów dla wydania stosownej opinii (art. 202 k.p.k); 

4. wystosowanie w postępowaniu przygotowawczym do sądu wniosku o obserwację w zakładzie leczniczym (art. 203 

§3 k.p.k); 

5. zarządzenie w postępowaniu przygotowawczym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do 

oskarżonego przez kuratora sądowego albo inny uprawniony na podstawie przepisów odrębnych podmiot oraz 

orzekanie na poziomie postępowania przygotowawczego o wyłączeniu osoby powołanej do przeprowadzenia 

takiego wywiadu środowiskowego (art. 214 §1 i 8 k.p.k); 

6. zarządzenie otwarcia albo otwarcie określonych korespondencji, przesyłek oraz bilingów (art. 218 §1 k.p.k); 

7. dokonanie przeszukania albo wydanie polecenia przeszukania Policji albo innemu organowi – jeżeli ustawa tak 

stanowi (art. 220 §1 k.p.k); 

8. decydowanie w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu jako dowodów dokumentów zawierających 

tajemnicę lekarską (art. 226 k.p.k); 

9. wystąpienie do sądu z wnioskiem o zarządzenie kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych, dla wykrycia i 

pozyskania dowodów dla toczącego się postępowania albo dla zapobiegnięcia kolejnemu przestępstwu, a w 

sytuacjach niecierpiących zwłoki podjęcie wymienionych wyżej czynności osobiście (art. 237 §1 i 2 k.p.k); 

10. zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia osoby podejrzanej albo podejrzanego przymusem w sytuacji, jeżeli 

zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się na wezwanie do przeprowadzenia z jego udziałem określonych 

czynności procesowych lub gdy może on w inny bezprawny sposób utrudniać prowadzone postępowanie (art. 247 

§1 i 2 k.p.k); 

11. wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 250 §2 k.p.k); 

12. wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba (art. 

263 §2 k.p.k);  

13. wystąpienie w postępowaniu przygotowawczym z wnioskiem o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia lub 

ściągnięciu sumy poręczenia (art. 270 §1 k.p.k); 

14. wydanie w postępowaniu przygotowawczym postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 §1 k.p.k)9. 

                                                           
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr. 89 poz. 555). 
5 M. Świetlicka, Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Kraków 2014, s. 8. 
6 Ibidem,  6-8. 
7 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Zakamycze 2005, s. 500. 
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr. 89 poz. 555). 
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Należy pamiętać, że wymienione wyżej wyłączne kompetencje prokuratora nie są wszystkimi, jakie mu przysługują. 

Kodeks karny skarbowy stawia przed nim również inne zadania, których zakres jest dość szeroki. Między innymi ma on 

za zadanie zatwierdzać i wnosić do sądu te akty oskarżenia, które sporządza finansowy organ dochodzenia w sprawach 

o przestępstwo skarbowe, które prowadzone jest w formie śledztwa, o czym stanowi art. 155 §1 k.k.s. Tak samo dzieje 

się w przypadku aktu oskarżenia sporządzonego przez niefinansowy organ postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe. W odniesieniu do tych samych podmiotów i trybów postępowania jak wyżej, ma on również prawo do 

wnoszenia do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania10. 

Art. 134 §1 k.k.s. wskazuje katalog organów niefinansowych mogących prowadzić postępowanie 

przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swojego działania 

(właściwość rzeczowa). Organy te to: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria 

Wojskowa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Warto jest w tym miejscu również zaznaczyć, że z uwagi na zmianę 

art. 151a §1, jaka została wprowadzona nowelizacją z dnia 1 lipca 2015r. powszechne organy ścigania nie mają 

uprawnień do samodzielnego wszczynania i prowadzenia śledztwa. Przepis ten bowiem w sposób bardzo wyraźny 

wskazuje, że postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie śledztwa prowadzone jest przez prokuratora, chyba 

że prowadzi je organ finansowy postępowania przygotowawczego. Jak już wcześniej zostało wspomniane śledztwo 

może być prowadzone przez określone organy powszechne w przypadku, kiedy prokurator powierzy im wszczęte przez 

siebie śledztwo (art.151b §2 k.k.s).  

Dochodzenie może zostać wszczęte i prowadzone przez niefinansowe organny postępowania. W dochodzeniach 

prowadzonych przez niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, gdzie sprawa dotyczy przestępstwa 

skarbowego to do obowiązków prokuratora należy skierowanie do sądu aktu oskarżenia, ponieważ co do zasady nie 

zostały one wyposażone w uprawnienia oskarżycielskie. Wyjątek stanowią Policja oraz Straż Graniczna, którym w 

sprawach o wykroczenia skarbowe mogą zarówno sporządzać, wnosić i popierać przed sądem akt oskarżenia, jak 

również występować w toku całego postępowania, o czym stanowi art. 121 §2 k.k.s. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż 

prokurator, a w przypadku Żandarmerii Wojskowej – prokurator wojskowy – stanowią w rozumieniu Kodeksu karnego 

skarbowego organy nadrzędne nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego. Takie same 

uprawnienie przyznaje mu jednakowoż art. 326 §1 k.p.k., który stanowi, iż prokurator sprawuje nadzór nad 

postępowaniem przygotowawczym w zakresie takim, w jakim sam go nie prowadzi11.  

 Zauważalnym jest, że w przypadku czynności należących do wyłącznej kompetencji prokuratora w 

dochodzeniu w sprawach o wykroczenia skarbowe zakres ich jest dużo węższy niż w przypadku dochodzenia o 

przestępstwa skarbowe12. W tym przypadku do tych czynności procesowych zaliczane są: 

1. wydawanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (na mieniu podejrzanego) – w przypadku popełnienia 

przez niego wykroczenia skarbowego zagrożonego określonymi sankcjami; 

2. wydanie postanowienia o otwarciu przesyłki, jaka zatrzymana została w związku z żądaniem finansowego organu 

dochodzenia; 

3. wydanie postanowienia o otwarciu i wydaniu przesyłki, która została zatrzymana na żądanie niefinansowego organu 

dochodzenia; 

4. zatwierdzenie postanowienia organu finansowego, jak również niefinansowego o żądaniu zatrzymania przesyłki; 

5. postanowienie o oddaniu do depozytu organu finansowego przedmiotu, co do którego zaistniały wątpliwości komu 

powinno się do wydać w sprawach prowadzonych przez organy niefinansowe. 

Procedura karna w art. 45 §1 i 2 k.p.k wyraźnie stanowi, że rolę oskarżyciela publicznego przed wszystkimi 

sądami pełni prokurator. Inny organ państwowy może działać jako tenże oskarżyciel publiczny jedynie w przypadku, 

kiedy przepisy szczególne regulują taką możliwość określając przy tym zakres działania. W postępowaniu karnym 

skarbowym istnieją podmioty, którym ustawodawca przyznał takie uprawnienia. Są to finansowe organy postępowania 

przygotowawczego – w postępowaniu karnym skarbowym – oraz w sprawach o wykroczenia skarbowe dodatkowo 

Straż Graniczna oraz Policja. Wyraz tej możliwości daje art. 121 §1 w związku z §2 k.k.s.  

 Postępowania o czyny skarbowe są o tyle charakterystyczne, że istnieje możliwość jednoczesnego 

występowania w jednej sprawie, przed sądem dwóch oskarżycieli publicznych, czyli zarówno finansowego organu 

postępowania przygotowawczego, jak również samego prokuratora. 13  

Wyodrębnić należy trzy przesłanki, które są decydującymi dla określenia, czy prokurator będzie miał obowiązek 

uczestniczenia w rozprawie. 

                                                                                                                                                                                                         
9 Ibidem, s. 500-5002. 
10 Ibidem, s. 502. 
11 M. Świetlicka, op.cit., 9-10. 
12 S. Baniak, op. cit., s. 502. 
13 Ibidem, s. 79. 
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1. Pierwsza przesłanka odnosi się ściśle do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Zazwyczaj organem 

tym jest organ finansowy postępowania (Urząd Celny, Inspektor Kontroli Skarbowej, Urząd Skarbowy). Wyjątkiem 

w tym zakresie jest również wspominany już udział jako oskarżyciela Policji lub Straży Granicznej w sprawach o 

wykroczenia. W wymienionych wyżej przypadkach udział prokuratora w takim postępowaniu jest fakultatywny, 

ponieważ organy te same mogą reprezentować swoje postulaty pełniąc funkcję oskarżyciela. Inaczej jest w 

przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Centralnego Urzędu Antykorupcyjnego, ponieważ chociaż 

są one organami postępowania przygotowawczego o przestępstwa skarbowe – nie zostały one wyposażone w 

uprawnienie występowania w roli oskarżyciela przed sądem, a więc jedynie prokurator będzie mógł być 

oskarżycielem w przypadku tych czynów. 

2. Drugą przesłankę, jaka decyduje o tym, czy prokurator będzie musiał wystąpić w charakterze oskarżyciela przed 

sądem, jest wniesienie przez niego aktu oskarżenia. W sytuacji, kiedy akt oskarżenia zostanie wniesiony przez 

prokuratora występuje on przed sądem w charakterze oskarżyciela, natomiast finansowy organ postepowania albo 

jego przedstawiciel mogą działać obok niego w charakterze oskarżyciela publicznego.  

3. W ramach trzeciej przesłanki, należy ustalić czy postępowanie dotyczy wykroczenia, czy przestępstwa skarbowego. 

Przesłanka ostatnia pozostaje oczywiście w ścisłym związku z przesłanką drugą. 14 

 W sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżycielem publicznym zostaje ten organ, który wniósł do sądu akt 

oskarżenia. Jeżeli chodzi o udział samego prokuratora jako oskarżyciela w powyższych sprawach, należy zwrócić 

uwagę, że nie można zobowiązać go do popierania takiego oskarżenia. Co więcej, nawet jeśli obejmie on swoim 

nadzorem postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie wykroczenia skarbowego, czy to z mocy prawa, czy 

też w obrębie nadzoru nad organem niefinansowym postępowania – nie zobowiązuje go to w żadnym razie do 

wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed sądem, a jedynie uprawnia go w tym zakresie – zastosowanie mają art. 

326 k.p.k oraz art. 122 §3 k.k.s.15 

 Rozpatrzenia wymaga również sytuacja, gdzie postępowanie o przestępstwo skarbowe prowadzone w formie 

uproszczonej – w formie dochodzenia – przez finansowe organy postępowania. Jeżeli ustawodawca uprawnia finansowe 

organy postępowania przygotowawczego najpierw do jego przeprowadzenia, a następnie również do wniesienia i 

popierania przed sądem aktu oskarżenia – są one zobowiązane do udziału w rozprawie bez względu na tryb, w jakiej 

zostanie ona przeprowadzona. Głównym powodem takiego obowiązku jest przekazanie im pewnych uprawnień 

prokuratora, czyli postawienie na uprzywilejowanej pozycji. W tym miejscu należy przypomnieć również treść art. 157 

k.k.s., który stanowi, że udział organu celnego oraz organów skarbowych w rozprawie głównej jest obowiązkowy, jeżeli 

któryś z nich wniósł do sądu akt oskarżenia w sprawie16. Dalej ten sam artykuł reguluje, że w przypadku, kiedy akt 

oskarżenia dotyczy wykroczenia skarbowego taki udział jest konieczny, kiedy sąd lub prezes sądu tak zarządzi. W takiej 

sytuacji finansowy organ postępowania występuje w sprawie z uprawnieniami prokuratora „zamiast niego, a nie obok”, 

co oznacza, że nie jest koniecznym udział obu tych podmiotów17. 

W doktrynie wskazuje się, że prokurator jako oskarżyciel publiczny ma rolę dominującą, ponieważ przysługują 

mu uprawnienia i obowiązki, co do których w Kodeksie postępowania karnego ustawodawca używa sformułowań „ 

oskarżyciel”, „strona”, ale również z racji swojej pozycji posiada wszystkie przywileje i powinności charakterystyczne 

dla „prokuratora”. W przypadku finansowego organu postępowania katalog wszelkich uprawnień i obowiązków ulega 

ograniczeniu w punkcie art. 122 §1 k.k.s.18 

Prokurator jest organem pełniącym szczególną rolę zarówno w postępowaniu karnym, jak również w 

postępowaniu karnym skarbowym. W tym drugim podstawowym zadaniem, jakie zostało przed nim postawione jest 

nadzór nad dochodzeniem – postępowaniem prowadzonym przez niefinansowe organy postępowania 

przygotowawczego19. W przypadku postępowania prowadzonego przez finansowe organy postępowania 

przygotowawczego pełni on jedynie ograniczony nadzór20. Z uwagi na występowanie dodatkowych podmiotów 

mogących legitymować się podobnymi uprawnieniami, jakie przysługują prokuratorowi, materia ta wydaje być się 

bardziej skomplikowaną. Nie ulega jednak wątpliwością, że pomimo faktu nadania przez ustawodawcę pewnych 

kompetencji należących do zadań prokuratora – jego pozycja w postępowaniu karnym skarbowym nie ulega osłabieniu.  

 

 

                                                           
14 Ibidem, s. 80. 
15 Ibidem, s. 81. 
16 Ibidem, s. 82. 
17 G. Łabuda, T. Razowski, Nowa kodyfikacja karna. Wybrane zagadnienia noweli Kodeksu karnego skarbowego z dnia 28.7.2005 r., nr 34, Oficyna 
Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2006, s. 258. 
18 Ibidem, s. 84. 
19 Ibidem.,  s. 14. 
20 V. Konarska – Wrzosek, op.cit., s. 360. 



S t r o n a  | 42 

 

 

*** 

THE PROSECUTOR’S COMPETENCIES IN PENAL FISCAL PROCEEDINGS  

The prosecutor is a special both in criminal proceedings, as well as in penal fiscal proceedings. In penal fiscal 

proceedings the prosecutor has one main task - supervise the investigation by non-financial authorities. In proceedings 

managed by the financial authorities he has only limited supervision. Due to the presence of additional entities that 

may hold a similar rights as those available to the prosecutor, this matter seems to be more complicated. His position 

isn't weakened by it - for sure. The article discusses the prosecutor's competencies in penal fiscal proceedings. 



43 | S t r o n a  

 

 

Dominika Ostaniewicz  
 

 

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W POLSKIM KODEKSIE 

KARNYM SKARBOWYM 
 

 Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności uregulowana została w ustawie z dnia 10 września 

1999 roku1 (dalej k.k.s.). Natomiast dobrowolne poddanie się karze, zostało trwale zakorzenione w polskim systemie 

prawnym. Wywodzi się w istocie z kompilacji ustawodawstwa pruskiego oraz austriackiego2. Czyni ją, zatem jedną z 

najbardziej tradycyjnych instytucji uregulowanych w k.k.s. Środek karny w postaci dobrowolnego 
poddania się odpowiedzialności przewidziany jest za popełnienie przestępstwa skarbowego, względnie 

wykroczenia skarbowego i stanowi wyraz reakcji karnej, która jednak nie pociąga za sobą skazania i kary w 

tradycyjnym rozumieniu3. 

 Regulacja ma mieć zastosowanie do mało zdemoralizowanych sprawców przestępstw, przy czym w przypadku 

wykroczeń skarbowych tego typu obostrzenia podmiotowe nie występują4. Założenie i zastosowanie owej instytucji 

powoduje, więc brak wymiaru kary w granicach ustalonych przez Kodeks. 

 Zgodnie z treścią przepisów ustawy odpowiedzialność karną za wykroczenie skarbowe czy przestępstwo 

skarbowe ponosi ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 

w czasie jego popełnienia, co tożsame jest z łacińską sentencją nullum crimen nulla poena sine lege. Przepisy ustawy 

przewidują instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, niepociągającą za sobą skazania. Ma ona 

zastosowanie w przypadkach popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną skarbową charakteryzujący się niską 

społeczną szkodliwością czynu. Owa szkodliwość jest jednym z podstawowych elementów definicji wykroczenia 

skarbowego i przestępstwa skarbowego. Zasada nullum crimen sine periculo sociali jest adaptacją określenia 

wykroczenia i przestępstwa skarbowego. 

 Omawiana instytucja została kompleksowo unormowana w kodeksie karnym skarbowym, który został 

uchwalony w miejsce przestarzałej i nieadekwatnej do realiów gospodarczych ustawy z 1971 roku5. Treść Artykułów 17 

i 18 k.k.s. zawiera tematykę materialno- prawną. Charakterystyczne jest to, że tytuł rozdziału, w którym zostały 

zamieszczone brzmi "Zaniechanie ukarania sprawcy". 

Celem niniejszej publikacji jest jak ukazanie instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w jasny i 

zrozumiały sposób, zaczynając od jej genezy i wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego skarbowego, poprzez 

jej charakter i fazy. Posiłkowano się zagadnieniami z dziedzin prawa karnego– zarówno skarbowego, jak i 

powszechnego. Dodatkowo odniesiono się także do procedury karnej. 

 Dla właściwego oglądu sytuacji należy odróżnić pojęcie przestępstwa skarbowego od wykroczenia skarbowego. 

Oba terminy znajdują regulację prawną w art. 53 k.k.s.  

 W zależności od tego, czy czyn zabroniony stanowi przestępstwo skarbowe, czy też wykroczenie skarbowe 

decyduje tzw. próg ustawowy- pięciokrotność kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, określający kwotę 

uszczuplenia należności publicznoprawnych. Zatem kwalifikacja czynu zabronionego w zależności od kwoty 

uszczuplenia może być zarówno wykroczeniem skarbowym, jak i przestępstwem skarbowym. 

 Aby można było przypisać sprawcy odpowiedzialność karną muszą zostać spełnione przesłanki- art. 1 § 1 k.k.s. 

Pierwszą z nich jest popełnienie czynu społecznie szkodliwego, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę 

obowiązującą w czasie jego popełnienia. Wyjątkiem od tej regulacji jest znikoma społeczna szkodliwość czynu, a także 

sytuacja, w której sprawcy nie można przypisać winy w czasie czynu. Społeczna szkodliwość czynu ma charakter 

stopniowalny, albowiem może występować z różnym nasileniem w strukturze przestępstw i wykroczeń skarbowych. 

Do ważnej przesłanki należy także wiek sprawcy. Zgodnie z treścią regulacji art. 5. k.k.s. odpowiada osoba, która 

popełniła czyn zabroniony po ukończeniu lat 17. Istnieją jednak przypadki, w których sprawca popełnił przestępstwo 

skarbowe lub wykroczenie skarbowe po ukończeniu lat 17, jednak przed ukończeniem lat 18. Wówczas sąd zamiast 

zastosowania kary lub środka karnego stosuje środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, które przewidziane są dla 

nieletnich. Stosuje je w przypadku spełnienia przesłanek występujących na korzyść sprawcy. 

                                                           
1 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 ze zm. 
2 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011,  s. 17 i nast. 
3 I. Zgoliński, Dobrowolne..., op. cit. s. 17 
4V Konarska-Wrzosek, Prawno karne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i 
Pr. 2000, nr 4, s. 63. 
 

http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/16852901
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 Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi nietypowego rozwiązania. Rozwiązanie, 

bowiem zostało przyjęte z prawa niemieckiego, gdzie przepisy dotyczące kwestii dobrowolnego poddania się nazywano 

prawem karno-finansowym, a także karno-administracyjnym.  Zatem charakterystyczną cechą, która była wspólna dla 

aktów prawnych z lat 1926-1971 było powierzenie organom administracyjnym uprawnień orzekania w sprawach 

wykroczeń skarbowych i przestępstw skarbowych. Kompetencja Sądu do rozstrzygania ograniczała się do 

poważniejszych przestępstw skarbowych. Odpowiedzialność za czyny karalne zwrócone ku interesom finansowym 

przewidywała już pierwsza polska ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. oraz wszystkie następne ustawy6. 

 Ponadto do 1971 r. obowiązującym aktem prawnym była ustawa karno skarbowa7, która w rozdziale 9 

regulowała kwestię dobrowolnego poddania się karze.  Dopiero w 1999 roku został uchwalony Kodeks karny skarbowy, 

będący pierwszym aktem prawnym posiadającym rangę kodeksu, który uchylił ustawę z 1971 roku.  

 W uzasadnieniu rządowego projektu8 przeważało zdanie ku zakwalifikowaniu przepisów art. 17 i 18 k.k.s., jako 

materialno-prawną regulację środka karnego w postaci dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Uznali, że nie 

jest to instytucja o charakterze czysto procesowym, o czym sugerować mogło jej dotychczasowe umiejscowienie w 

ustawie karnej skarbowej z 1971 r. Natomiast widoczne jest, wzajemne pomieszanie tradycyjnych funkcji prawa 

materialnego i prawa procesowego. Ponadto poza materialno-prawnymi przepisami art. 17 i 18 k.k.s. odpowiednia 

regulacja procedury zawarta jest w części procesowej k.k.s. (art. 142-149)9. 

 Zaznaczyć należy, że w doktrynie nie ma jednoznacznie określonego charakteru, jaki ma instytucja 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.   

 Istnieją zwolennicy przedstawiający charakter "czysto procesowy"10, ale są także i tacy oponujący dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności, jako charakter "materialno- prawny"11. Trzecia grupa reprezentuje pogląd stanowiący, 

że w kodeksie karnym skarbowym charakter prawny tej instytucji nie jest wyrażony w sposób jasny.  Instytucja 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w obecnym stanie prawnym jest dopuszczalna przez ustawodawcę. 

Fundamentem tego są przepisy k.k.s. tj. art. 17 i 18, a także, art. od 142 do 149, określające procedurę. 

 Odzwierciedleniem postępowania są niektóre czynności nader ważne w rezultacie. Pierwszym ruchem 

wykonanym przez sprawcę jest wniosek o zezwolenie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Do czasu 

wniesienia aktu oskarżenia sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przysługuje prawo do 

zgłoszenia wniosku dotyczącego zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Może mieć on formę 

pisemną, lub może być złożony ustnie do protokołu. Można to uczynić w momencie prowadzenia postępowania 

przygotowawczego prowadzonego przez finansowy organ postępowania. Co więcej organ postępowania 

przygotowawczego jest zobowiązany poinformować sprawcę o przysługującej mu możliwości złożenia wniosku takiej 

treści. Wystosowanie takiego wniosku umożliwia przejście do etapu postępowania uregulowanego  w oddziale 

I nazwanym „przebieg negocjacji”. Na tym etapie realizowane są wszelkie czynności nie tylko przez sprawcę, ale i przez 

przedstawicieli finansowego organu dochodzenia. Obu stronom zależy na jak najbardziej polubownym zakończeniu 

postępowania, osiągnięciu porozumienia. Zakończenie może być rozpatrzone dwojako - pozytywnie i negatywnie. 

Rozpatrzenie pozytywne charakteryzuje wniosek finansowego organu dochodzenia do sądu o udzielenie zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. W przypadku uznania przez sąd, że nie zachodzą podstawy do 

uwzględnienia wniosku, odrzuca go, zwracając sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.  

 Wraz z postanowieniem o oddaleniu wniosku na udzielenie zezwolenia lub po wydaniu postanowienia na 

zezwolenie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności następuje zakończenie postępowania procesowego.  

 W obowiązującym kodeksie karnym skarbowym postępowania szczególne zostały ukształtowane inaczej niż w 

ustawie karnej skarbowej z 1971r.  

  Art. 17 § 1 k.k.s. określa pozytywne przesłanki umożliwiające złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę, że legislator tworząc powyższą materię określa i posługuje 

się zbiorczym pojęciem" sprawcy" w obu wypadkach przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Tym samym 

ustawodawca nie rozgranicza tutaj pojęcia sprawcy na podejrzanego czy oskarżonego, co stanowi pospolite określenie 

stron postępowania, co z kolei podlega ocenie karnoprawnej. 

Podkreślić należy, że na bazie art. 17 § 1 k.k.s. – w przeciwieństwie do art. 66 § 1 k.k. oraz art. 335 § 1 k.p.k. i art. 387 § 

2 k.p.k. –legislator wyszczególnił, że poza okolicznościami popełnienia czynu budzić wątpliwości nie może także wina 

sprawcy.  

                                                           
6 F. Prusak, Normatywne...op.cit., s. 12-14. 
7 Dz.U. 1984 Nr 22 poz. 103 ze zm. 
8Kodeks karny skarbowy (w: Nowa kodyfikacja karna – Kodeks karny skarbowy, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1999, z. 25, s. 157 i n. 
9 Kodeks karny skarbowy, op. cit., s. 159. 
10 J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, tytuł I, Warszawa 2000, s. 44. 
11 G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000, s. 49. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-skarbowy-z-dnia-10-wrzesnia-1999-r/?on=25.10.2000&is_current=True&section=art:17#art:17
http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-skarbowy-z-dnia-10-wrzesnia-1999-r/?on=25.10.2000&is_current=True&section=art:18#art:18
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-karna-skarbowa-z-dnia-26-pazdziernika-1971-r/?on=20.01.2016
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 Osoba chcąca skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności zobligowana jest do uiszczenia w 

całości wymagalnej należności publicznoprawnej. Dotyczy do wypadku, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym 

lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło jego uszczuplenie. Istnieją jednak przypadki, gdzie doszło do popełnienia 

przestępstwa skarbowego, a nie musiało się to wiązać z uszczupleniem należności publicznoprawnej, np. nierzetelne 

prowadzenie księgi podatkowej. Na zawinionym ciąży także obowiązek zapłaty kwoty w równowartości, co najmniej 

najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony. Zaznaczyć tutaj należy, że wysokość grzywny przy 

wykroczeniach skarbowych, a przestępstwach skarbowych nie jest tożsama.  Przy pierwszej z nich najniższa grzywna to 

jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia. Natomiast grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w 

stawkach dziennych. Najniższa liczba stawek to 10, a wysokość jednej stawki nie może być niższa od jednej trzydziestej 

minimalnego wynagrodzenia, oraz przekraczać jej czterystukrotności. 

Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe wynosi jedną dziesiątą minimalnego 

wynagrodzenia, które obowiązuje na podstawie odrębnych przepisów w chwili złożenia tego wniosku. Nieco inaczej12 

ukierunkowuje się odpowiedzialność przy wykroczeniach skarbowych, gdzie wysokość tych kosztów wynosi jedną 

dwunastą minimalnego wynagrodzenia, 

 Dopiero w sytuacji, gdy będą spełnione wszystkie wymogi omówione wyżej, sąd może udzielić zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Istnieją sytuacje, w których wniosek o dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności jest niedopuszczalny. Stanowi o tym art. 17 § 2 k.k.s. 

 Istotną kwestię stanowią czyny zabronione skierowane przeciw interesom Skarbu Państwa. Te, które zostały 

popełnione z założeniem nadzwyczajnego obostrzenia kary nie mogą zostać zakwalifikowane do skorzystania z 

instytucji. Ponadto nie jest możliwe uzyskanie zezwolenia, jeżeli przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą 

ograniczenia lub pozbawienia wolności. Ostatnim wyjątkiem niemożności skorzystania z tego środka karnego jest 

zgłoszenie interwencji, co do przedmiotu polegającego przepadkowi, jeżeli została zgłoszona do sądu.  Wyjątkiem jest 

jednak jej cofnięcie, jeżeli zostało uczynione przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. W wypadku braku możliwości 

złożenia przedmiotów sprawca jest zobligowany do zapłacenia ich równowartości pieniężnej. Ponadto stosować należy 

przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości13. 

 Tak jak w każdym akcie prawnym nie mogłoby obejść się bez wyjątków od zasady. Do momentu spełnienia 

wszystkich elementów zawartych w/w artykule nie jest możliwe wydanie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Możliwość skorzystania z tej instytucji ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przestępstw 

skarbowych oraz wykroczeń skarbowych będących zagrożonymi karą grzywny.  

 Kodeks karny skarbowy wyróżnia dwie fazy procedury uzyskania zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Pierwszą z nich jest faza negocjacyjna, drugą, decyzyjna. Fazę negocjacyjną postępowania prowadzi 

finansowy organ dochodzenia, mino tego, że ostateczna decyzja na wydanie zezwolenia należy do sądu. 

 Ważną kwestią dotyczącą negocjacji jest brak samodzielności do prowadzenia ustaleń pomiędzy finansowym 

organem dochodzenia, a sprawcą. Przedmiotem negocjacji może być: wysokość wymagalnej należności 

publicznoprawnej w wypadku jej uszczuplenia związanej z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym. Może być 

także wysokość ostatecznej kwoty, którą to ma uiścić sprawca, jako kara grzywny chcąc skorzystać z instytucji. K.k.s 

określa kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby móc złożyć taki wniosek, co zostało wcześniej wskazane. Sprawca 

czynu zabronionego, który chce skorzystać z  dobrowolnego poddania się odpowiedzialności wraz z złożeniem 

wniosku, zobligowany jest do uiszczenia należności wymienionych w art. 143 § 1 k.k.s. W obecnym stanie prawnym 

możliwe jest zrealizowanie zobowiązań zawartych w/w artykule przez osobę trzecią „na rachunek” sprawcy.  Ponadto, 

treść art. 17§ 1 pkt 4 k.k.s stwarza dla sądu, udzielającego zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 

możliwość, by zażądał uiszczenia rzeczywistych kosztów postępowania, gdyż wskazany przepis mówi o uiszczeniu, co 

najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania, a możliwe jest orzeczenie kosztów całkowitych14. 

 W przeciwieństwie do fazy negocjacyjnej w drugiej fazie rolę kierowniczą zajmuje sąd.Jak sama nazwa mówi w 

tej fazie postępowania zapadają określone decyzje. Skierowanie przez finansowy organ dochodzenia wniosku do sądu o 

udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sprawcy, przeciwko któremu toczy się 

postępowanie, kończy pierwszy etap- negocjacyjny i rozpoczyna etap decyzyjny15. 

W tej fazie najważniejszą rolę odgrywa sąd. Orzeka on w składzie jednoosobowym. W posiedzeniu dotyczącego 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności uczestniczyć mogą następujące strony: sprawca wraz z obrońcą, nieletni 

wraz z przedstawicielem ustawowym, a także przedstawiciel organu finansowego. Udział tego ostatniego jest 

                                                           
12 Wskazać należy, że wysokość kosztów przy wykroczeniach skarbowych wynosi jedną dwunastą minimalnego wynagrodzenia. 
13 Dz.U.2005.244.2074. 
14Hubert Skwarczyński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie Karnym Skarbowym, http://czasopisma.beck.pl (dostęp: 06.01.2016). 
15 S. Baniak, Prawo Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s. 130. 
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obligatoryjny. Referendarz sądowy ma do wyboru dwie możliwości, o których rozstrzyga w formie postanowienia. 

Pierwszą ewentualnością korzystniejszą dla sprawcy jest zezwolenie sądu na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, drugą oddalenie wniosku o udzielenie takiego zezwolenia. Wówczas sąd zobligowany jest do 

natychmiastowego zwrócenia sprawy finansowemu organowi dochodzenia. Z uwagi na to, że postanowienie o 

oddaleniu wniosku nie zamyka ścieżki do wydania wyroku, nie przysługuje na nie zażalenie. Spotykamy się tu z 

wątpliwością, jaką dają przyczyny oddalenia wniosku. 

 Można natomiast wywnioskować z innych artykułów zawartych w k.k.s, że pojawiły się następujące 

okoliczności: "zaistniała któraś z przesłanek określonych w art. 17 § 2 k.k.s., co czyni niedopuszczalnym udzielenie 

zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; z materiału dowodowego sprawy nie wynika, że wina 

sprawcy bądź okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości; sprawca nie wywiązał się 

ostatecznie z obowiązków określonych w art. 143 § 1-3 k.k.s.; sprawca nie spełnił dodatkowych wymagań określonych 

w art. 146 k.k.s., od których finansowy organ postępowania przygotowawczego uzależnił wniesienie do sądu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; okoliczności sprawy, sposób działania sprawcy, 

charakter czynu skarbowego, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu zabronionego, rodzaj i stopień naruszenia 

ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego, w szczególności zaś uzasadniony interes Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego przemawiają przeciwko zastosowaniu instytucji dobrowolnego poddania się 

odpowiedzialności". Zdarzają się wypadku, gdy sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowgonie ma 

możliwości zapłacenia orzeczonej wobec niego kary grzywny. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie interesu 

finansowego państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego) poprzez poszerzenie kręgu podmiotów 

odpowiedzialnych majątkowo. W założeniu ma to pozwolić na zwiększenie skuteczności egzekucji zasądzonej grzywny 

lub równowartości pieniężnej przedmiotów podlegających przepadkowi16. Jak słusznie zauważa A. Kisiel- motywem 

wprowadzenia omawianej instytucji do kodeksu karnego skarbowego, przy jednoczesnym jej braku w kodeksie karnym, 

wydaje się być przeświadczenie ustawodawcy, że tak ważne dobro jak interes finansowy państwa jest narażone na 

szczególne niebezpieczeństwo, uszczuplenia i dlatego zasługuje na szczególną ochronę. 

 Nie trudno zauważyć, że ideą dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest symplifikacja postępowania z 

beneficjum dla obu stron, wymiaru sprawiedliwości jak i sprawcy. W żaden sposób nie daje ona przyzwolenia 

sprawcom do popełniania czynów zabronionych przez ustawę karną skarbową. Legislator uznał, że przyjąć należy, iż 

treść przepisu art, 149 k.k.s stanowi "lex specialis"17 w relacji do przepisów kodeksu postępowania karnego. Przepisy 

k.p.k. formułują bowiem podstawy uchyleń lub zmian orzeczeń wydanych w toku postępowania karnego -art. 438 

k.p.k.18. 

 W rzeczywistości instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest konieczna i uzasadniona. 

Istnieje bardzo wiele zawodów, w którym owa instytucja nie zamyka kariery. W przypadku osób starających się m.in. o 

wpis na listę adwokatów, prokuratorów czy sędziów niezbędnym elementem jest załączenie wniosku z informacja o 

niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Przedstawienie informacji z rejestru dotyczy także policjantów, 

pracowników samorządowych i wielu innych osób.  Dla tych, wykonujących zawody określone m.in. w ustawie o 

Służbie Celnej, np. funkcjonariuszy celnych, z reguły będących zatrudnieni w organach administracji publicznej, 

skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest jedyną szansą na zachowanie dotychczas 

zajmowanego stanowiska. Przepisy jednoznacznie określą, że osoby zajmujące poszczególne stanowiska nie mogą być 

karane za przestępstwa umyślne. Nie budzącą wątpliwości korzyścią dotyczącą wymiaru sprawiedliwości jest 

przeprowadzenie procesu bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości skracając go. Wyrok, którym sąd zezwala na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę na podstawie przepisu art. 18 § 2 k.k.s., nie zostaje wpisany 

do Krajowego Rejestru Karnego, a jednocześnie zgodnie z art. 18 § 3 k.k.s. nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej.19  

Wyrok sądu będący wyrokiem prawomocnym dotyczącym dobrowolnego poddania się odpowiedzialności wprost 

określa, że sąd stosując przychylność do sprawcy nie wydaje wyroku skazującego20. Ponadto w Krajowym Rejestrze 

Karny21 zbierane są dane o osobach skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe. Taka regulacja zawarta jest w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym w przepisie art. 1 ust. 2 pkt 1. 

                                                           
16 K. Frąckowiak, M. Kurzyński, Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary grzywny w kontekście odpowiedzialności posiłkowej (subsydiarnej) w 
prawie karnym skarbowym [w:] Studia Prawnoustrojowe nr 15, 95-106, s. 95. 
17 Lex specialis – reguła szczególna, ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią 
objętych albo też skutki te w ogóle wyłączająca.  
S. Baniak, Prawo.... ,op.cit., s. 119. 
18 Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
19 H. Gajewska- Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie 
przed sądami administracyjnymi [w:] Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, red. J.P. Tarno, Warszawa 2012, s. 37.  
20  H. Gajewska- Kraczkowska, Dobrowolne..., op. cit., s. 39. 
21 Dz. U. 2000 nr 50 poz. 580. 
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Podsumowanie 

 

             Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, jako jeden ze środków karnych, których katalog 

znajduje umocowanie a przepisach art. 22§2 zawartych w k.k.s została umiejscowiona w rozdziale22 nazwanym" 

Zaniechanie ukarania sprawcy". Nie można utożsamiać owej instytucji z brakiem odpowiedzialności karnej skarbowej, 

czy też z rezygnacją z pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej. Wymierzenie kary jest, bowiem tylko 

składową częścią pociągnięcia do odpowiedzialności karnej23. Zatem nie stanowi to jedynego ani najważniejszego 

elementu umożliwiającego pociągnięcie do odpowiedzialności. Oznacza to, że prawomocny wyrok, któremu sąd daje 

możność dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, wywołuje identyczne skutki prawne jak prawomocne 

orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Tożsame jest stwierdzenie, że sprawca nie był karany. Nie zostaje on 

także wpisany do Krajowego Rejestru Karnego. Poza tym wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej.  Ponadto Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie 

określił, że dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest formą zaniechania ukarania sprawcy. Jest również środkiem 

karnym, którego zastosowanie nie powoduje skazania. Ustawodawstwo, bowiem odróżnia pojęcie „wyroku skazującego” 

i „wyroku zezwalającego24.  

Rekapitulując, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej stanowi niebagatelny i potrzebny instrument w 

polskim prawie karnym skarbowym.  

 

*** 

Voluntary submission to liability in  Polish Fiscal Penal Code  

Voluntary submission of liability is an institution of criminal law, procedure unknown to the general public. Voluntary 

submission to liability, which is regulated in Art. 17 of the Act of 10 September fiscal Penal code. The basic premises of 

criminal liability duty are recognition of an offense for an act socially harmful the ability to assign the offender willfully 

or inadvertent, including the age of the perpetrator, the completion by him at the time the offense was committed 17 

years, the ability to recognize the importance of their behavior 

Also court permits the perpetrator to voluntarily accept liability is not entered in the National Criminal Register, and at 

the same time it does not constitute grounds for fi nding the person a repeated fi scal offender. 

                                                           
22 Igor Zwoliński nie zgadza się z tym zakwalifikowaniem, uważa, że pewnego rodzaju niekonsekwencją ustawodawcy było zaliczenie dobrowolnego 
poddania się odpowiedzialności do instytucji z zakresu zaniechania ukarania sprawcy, Dobrowolne..., s. 60. 
23 J. Sawicki, Istota odstąpienia od wymierzenia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe, Wrocław 2013, s. 270 i nast. 
24 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt P 35/06. 
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NIELEGALNY OBRÓT WYROBAMI TYTONIOWYMI 
 

Pomimo tego, iż Polska jest wiodącym producentem gotowych wyrobów tytoniowych w Europie1, to 

nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi jest zjawiskiem powszechnie występującym w tym kraju, zwłaszcza w 

województwach sąsiadujących z Obwodem Kaliningradzkim, Białorusią i Ukrainą. W Polsce Północno-Wschodniej, 

będącej równocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej, istnieje duże bezrobocie, dlatego mieszkańcy tego rejonu, 

którzy nie mogą znaleźć legalnego zatrudnienia, rozpoczynają działalność w szarej strefie2. Jest to jeden z najbardziej 

dochodowych obszarów działania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, gdyż w skali światowej grupy 

przestępcze zajmujące się tym procederem osiągają zyski porównywalne z dochodami pochodzącymi z przestępstw 

narkotykowych3. Szacuje się, iż w 2012 r. straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych należności podatkowych 

od wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł wyniosły aż 3 mln złotych, zaś w całej Unii Europejskiej 

utracono z tego tytułu 10 mld euro4.  

Szara strefa wyrobów tytoniowych szybko się powiększa, a jako główną przyczynę tej tendencji wskazuje się 

zbyt szybkie podwyżki akcyzy5. Przyczyny nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi można podzielić na kilka 

kategorii. Jedną z nich są przyczyny biologiczno-psychologiczne, które wiążą się z uzależnieniem człowieka od 

zażywania tytoniu. Do przyczyn społeczno-ekonomicznych zalicza się niższą cenę wyrobów tytoniowych 

pochodzących z nielegalnych źródeł niż produktów legalnych, względną łatwość zdobycia nielegalnych wyrobów 

tytoniowych, a także niezwykle wysokie zyski osiągane przez producentów i handlarzy tych produktów. Wśród 

przyczyn organizacyjno-instytucjonalnych wymienia się globalizację i rejonizację zorganizowanej przestępczości, 

natomiast to, iż koszt produkcji oraz wartość marki stanowią niewielką część ceny detalicznej, zaś większą część tej 

ceny stanowią cła i podatki zalicza się do przyczyn prawno-fiskalnych6.  

Niewątpliwie dla osób długotrwale bezrobotnych, a także tych, których dochód na osobę w rodzinie jest 

niewielki, przemyt, handel i produkcja wyrobów tytoniowych jest bardzo opłacalnym procederem, przede wszystkim 

ze względu na to, iż praca w tym obszarze nie wymaga specjalnych kwalifikacji, zarobki są wysokie, natomiast sankcje 

karne za prowadzenie tej działalności są niskie7. Jednakże istnienie szarej strefy wyrobów tytoniowych niesie za sobą 

szereg zagrożeń. Budżet państwa każdego roku traci miliony złotych z tytułu nieodprowadzonych należności 

podatkowych, takich jak podatek akcyzowy, podatek od wartości dodanej (VAT) oraz należności celne, od wyrobów 

tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł8. Ponadto, obrót nielegalnymi wyrobami tytoniowymi stanowi 

zagrożenie dla prawa i porządku publicznego. Powstają nowe grupy przestępcze zajmujące się tym procederem, które 

nierzadko starają się wywierać wpływ na różne obszary funkcjonowania państwa. Grupy te są zorganizowane i często 

skupiają się np. w rejonach przejść granicznych, przez co pojawiają się nowe problemy społeczne. Nie należy zapominać 

również, iż powoduje to zwiększenie zagrożenia dla zdrowia osób palących9. Jednym ze sposobów realizacji rządowego 

Programu Ograniczania Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu w Polsce było zwiększanie stawki podatku 

                                                           
1 G. Kędzierska, R. Łachacz, Kryminalistyczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Wybrane elementy modus operandi sprawców 
przemytu, [w:] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, 
Szczytno 2014, s. 11. 
2 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą, Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej 
w aspekcie prawnym i praktycznym – konsekwencje ekonomiczne, podłoże społeczne, taktyka, zwalczanie. Podsumowanie projektu realizowanego w 
ramach programu Hercule II 2007 – 2013 [online], dostęp: 03.12.2015, 
https://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user965/raport_do_opublikowania_na_stronie_internetowej_jednostki_pdf1.pdf , s. 5-6. 
3 P. Roczyński, Zwalczanie przestępczości tytoniowej z perspektywy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie, [w:] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, 
Szczytno 2014, s. 192. 
4 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą, Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej 
(…), op. cit., s. 6. 
5 W. Jaroch, Problematyka nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi z perspektywy ekonomicznej przestępczości zorganizowanej, [w:] Nielegalny obrót 
wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Szczytno 2014, s. 76. 
6 Ibidem, s. 71. 
7 M. Sokołowska-Böttcher, P. Gawlicki, Przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych z perspektywy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej, [w:] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, 
Szczytno 2014, s. 207. 
8 J. Narodowska, M. Duda, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, [w:] Nielegalny obrót wyrobami 
tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Szczytno 2014, s. 36. 
9 Ministerstwo Finansów, Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-
2015, Warszawa 2012, s.3. 
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akcyzowego, co miało zniechęcić palaczy do nałogu poprzez zwiększenie cen wyrobów tytoniowych, a tym samym 

zmniejszyć ich dostępność10, jednakże legalne produkty są zastępowane przez łatwo dostępne i tańsze nielegalne 

wyroby tytoniowe. Kupujący, pomimo iż mają świadomość nielegalnego pochodzenia tych towarów, nie traktują tego 

jako czyn przestępny, gdyż wyroby tytoniowe nie są w Polsce nielegalne11, a sam konsument nie ma obowiązku zapłaty 

podatku akcyzowego12. 

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi powoduje uszczuplenie wpływów do budżetu nie tylko Polski, ale 

także innych państw członkowskich Unii Europejskiej13. Większość osób działających w szarej strefie wyrobów 

tytoniowych nie działa indywidualnie, lecz przynależy do zorganizowanych grup przestępczych14, często  

o zasięgu międzynarodowym15. Przestępcy nie tylko przemycają wyroby tytoniowe z Rosji, Białorusi czy Ukrainy w 

celu rozprowadzenia ich w Polsce lub krajach Europy Zachodniej, ale także zajmują się nielegalnym wytwarzaniem 

papierosów, podrabianiem znaków towarowych, a następnie te produkty sprzedają16. Tym samym popełniają czyny 

wyczerpujące znamiona czynów zabronionych stypizowanych nie tylko w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 

karny skarbowy i w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lecz również przestępstw określonych w ustawie z 

dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu 

etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 

Jednym z czynów zabronionych, za który osoby zajmujące się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi 

mogą odpowiadać na podstawie kodeksu karnego skarbowego, jest przemyt celny, stypizowany w art. 86 k.k.s.17. Za 

przemyt uważa się nielegalny przewóz towarów przez granicę państwa18. Może on polegać na uchylaniu się od kontroli 

celnej, czyli przemyt w ujęciu formalnym, bądź też na przewożeniu przez granice danych towarów mimo istniejącego 

zakazu lub bez kontroli, co określane jest jako przemyt w ujęciu materialnym19. W myśl art. 86 § 1 k.k.s. przemyt celny 

polega na nie dopełnieniu obowiązku celnego poprzez nie przedstawienie lub nie zgłoszenie celne towaru 

przywiezionego z zagranicy przez osobę, na której ciąży taki obowiązek, gdyż naraża przez to należność celną na 

uszczuplenie. Wyżej wymieniony czyn zabroniony stanowi przestępstwo w typie podstawowym, za którego 

popełnienie grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie, 

natomiast § 3 art. 86 k.k.s. stanowi, iż w przypadku, gdy wartość towaru lub kwota należności celnej narażonej na 

uszczuplenie jest mała, to sprawca takiego przestępstwa odpowiada za typ uprzywilejowany, za co grozi kara grzywny 

do 720 stawek dziennych. Ustawodawca przewidział również, że jeżeli wartość przedmiotu czynu nie przekracza progu 

ustawowego, to sprawca odpowiada jedynie za wykroczenie skarbowe (art. 86 § 4 k.k.s.). W literaturze wskazuje się, iż 

czyn zabroniony z art. 86 k.k.s. może popełnić każdy, a więc przemyt celny ma charakter powszechny20.  

W artykule 86 k.k.s. wskazano, iż zagrożone karą jest już samo narażenie na uszczuplenie na należności celnej, w 

związku z powyższym, zgodnie z art. 53 § 28 k.k.s., sprawcę przemytu celnego można pociągnąć do odpowiedzialności 

nawet wtedy, gdy skutek w postaci tego uszczuplenia nie nastąpi21. 

Od przemytu celnego należy odróżnić czyn określony w art. 87 k.k.c., czyli oszustwo celne. Podobnie jak w art. 

86 k.k.s., § 1 art. 87 k.k.s. stanowi typ podstawowy oszustwa celnego, w § 3 opisano typ uprzywilejowany, natomiast § 4 

dotyczy wykroczenia skarbowego. Zagrożenie karą za ten czyn również jest takie same jak za przemyt celny. Różne jest 

to, iż sprawca oszustwa celnego nie uchyla się od kontroli celnej, lecz wprowadza w błąd organ uprawniony do 

przeprowadzenia takiej kontroli. Za wprowadzenie tego organu w błąd uważa się spowodowanie błędnego wyobrażenia 

o stanie faktycznym bez względu na formę22. 

Odpowiedzialność karną ponosi również ten, kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi towar 

nielegalnie wwieziony na teren kraju, lub pomaga w jego zbyciu albo go przyjmuje. Czyn ten został opisany w art. 91 

k.k.s. Może być on popełniony zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Sprawca, który umyślnie dokonuje paserstwa 

celnego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym 

karom łącznie (art. 91 § 1 k.k.s.). Natomiast za to samo przestępstwo popełnione nieumyślnie ustawodawca w art. 91 § 2 

                                                           
10 Akcyza a szara strefa tytoniowa[online], dostęp: 04.12.2015, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/4961245/szaraStrefaTytoniowa.pdf. 
11 M. Sokołowska-Böttcher, P. Gawlicki, Przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych (…), op. cit., s. 207. 
12 J. Narodowska, M. Duda, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa (…), op. cit., s. 37. 
13 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą, Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej 
(…), op. cit., s. 5. 
14 W. Jaroch, Problematyka nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (…), op. cit., s.77. 
15 P. Roczyński, Zwalczanie przestępczości tytoniowej (…), op. cit., s. 192. 
16 Ibidem. 
17 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz. U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm. 
18 I. Bieniecki, Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku, Słupsk 2012, s. 94. 
19 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 390-391. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, s. 391. 
22 J. Narodowska, M. Duda, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa (…), op. cit., s. 40. 
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k.k.s. przewidział karę grzywny do 720 stawek dziennych. Taką samą sankcję można nałożyć na sprawcę paserstwa 

celnego, jeśli przedmiot paserstwa jest małej wartości (art. 91 § 3 k.k.s.), a jeśli wartość takiego towaru nie przekracza 

ustawowego progu, sprawca czynu, jak stanowi art. 91 § 4 k.k.s., podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie 

skarbowe. W przypadku, gdy przedmiot paserstwa nie został oznaczony odpowiednimi znakami akcyzy, zachodzi 

kumulatywny zbieg czynu z art. 91 k.k.s. z art. 63 § 2 k.k.s.23. Sprawca działający w szarej strefie wyrobów tytoniowych 

może odpowiadać również za paserstwo wyrobów akcyzowych, tj. czyn ujęty w art. 65 k.k.s. Zarówno ustawowe 

znamiona tego czynu zabronionego, jak i sankcje przewidziane za jego popełnienie, są takie same jak przypadku 

paserstwa celnego. 

Wytwarzanie wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną i aby móc legalnie prowadzić taką 

działalność gospodarczą konieczny jest wpis osoby rozpoczynającej tą działalność, do rejestru producentów wyrobów 

tytoniowych, który prowadzi minister rolnictwa24. Na terenie Polski działa 6 legalnych wytwórni wyrobów 

tytoniowych, czyli niemal 20% wszystkich znajdujących się w Europie25. Jednak obok legalnych fabryk istnieje wiele 

działających nielegalnie. Towary w nich wytworzone trafiają na rynek polski, a także na rynki innych krajów Unii 

Europejskiej26. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do wyżej wymienionego rejestru jest 

sprzeczne także z ustawą o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, zwaną dalej jako 

ustawa tytoniowa27. Sankcja za ten czyn została określona w art. 12a ustawy tytoniowej. Osoba wytwarzająca 

nielegalnie wyroby tytoniowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a 

jeśli ten czyn dotyczy wyrobów znacznej wartości, to górna granica kary pozbawienia wolności wynosi 2 lata. Ponadto, 

zgodnie z art. 14 ustawy tytoniowej, jeżeli sprawca z tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to podlega 

karze pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo, sąd może orzec przepadek rzeczy służących lub przeznaczonych do 

popełnienia przestępstwa, a także przedmiotu przestępstwa, nawet jeżeli te rzeczy nie należą do sprawcy (art. 14a 

ustawy tytoniowej). 

Wytwarzając nielegalnie wyroby tytoniowe bardzo często sprawcy naruszają także przepis art. 305 ustawy 

prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.)28. Dopuszczają się oni bowiem oznaczania swoich towarów podrobionymi 

znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, lub dokonują obrotu wyrobami tytoniowymi oznaczonymi 

takimi znakami. Za czyn z art. 305 § 1 p.w.p., czyli w typie podstawowym, ustawodawca przewidział grzywnę, karę 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku mniejszej wagi na sprawcę można nałożyć 

jedynie grzywnę. Natomiast w przypadku, gdy sprawca z powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu 

albo jeśli oznacza podrobionym znakiem towary o znacznej wartości, lub dokonuje nimi obrotu, co stanowi typ 

kwalifikowany omawianego przestępstwa, to podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Sąd w 

przypadku skazania sprawcy za przestępstwo z art. 305 ust. 1 i 2 p.w.p. może również orzec, na podstawie art. 306 ust. 2 

p.w.p. przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. Jednakże, jeżeli sprawcę 

skazano za przestępstwo z art. 305 ust. 3, to sąd obligatoryjnie orzeka przepadek tych przedmiotów, chyba że nie należą 

one do sprawcy, gdyż w takim przypadku orzeczenie przepadku jest fakultatywne (art. 306 ust. 1 p.w.p.). 

W nielegalnym obrocie wyrobami tytoniowymi główny udział mają zorganizowane grupy przestępcze, które 

można zaliczyć do kategorii zorganizowanej przestępczości gospodarczej29. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa 

się co najmniej trzy osoby, które działają we wspólnym celu popełniania przestępstw30. Ustawodawca w art. 258 

kodeksu karnego z 1997 roku spenalizował udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także jej zakładanie i kierowanie taką grupą31. Przestępstwo stypizowane 

w art. 258 k.k. jest przestępstwem formalnym, czyli bezskutkowym32. Wyżej wymieniony przepis penalizuje już sam 

udział w zorganizowanym związku lub grupie przestępczej, tak więc członek takiej grupy podlega odpowiedzialności 

karnej nawet wtedy, gdy nie popełnił przestępstwa, dla którego realizacji dana grupa została utworzona33. W § 1 art. 258 

k.k. opisano typ podstawowy, zaś § 2, 3 i 4 zawarto typy kwalifikowane. Wszystkie typy przestępstwa  

                                                           
23 Ibidem, s. 42-43. 
24 Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2013 r., poz. 672. 
25 http:// http://www.kspt.org.pl/ [online], dostęp: 05.12.2015. 
26 C. Łazarewicz, Papieros bezcelny, [online], „Polityka” z 19.06.2010 r., dostęp: 05.12.2015, 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1506590,1,polski-przemyt-papierosowy.read. 
27 Ustawa z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, Dz. U. z 2001 r., nr 31, poz. 353. 
28 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm. 
29 P. Chlebowicz, Rola analizy kryminalnej w Służbie Celnej. Nowe możliwości przeciwdziałania przestępczości tytoniowej, [w:] Nielegalny obrót wyrobami 
tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Szczytno 2014, s. 146. 
30 Z. Rau, Cechy polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, „Prokurator” 2002, nr 1, s. 61-71.  
31 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm. 
32 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 marca 1999 r. II AKa 45/99, OSA 2000/2 poz. 15, str. 23. 
33 K. Laskowska, Teoretyczne i praktyczne podstawy odpowiedzialności z art. 258 k.k., „Prokurator” 2004, nr 1, s. 26. 
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z powyższego artykułu może popełnić każdy, czyli jest to przestępstwo powszechne, oraz można to uczynić jedynie 

umyślnie. 

W walkę z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, jak i innymi obszarami szarej strefy, zaangażowało 

się wiele służb mundurowych, a przede wszystkim Służba Celna, Straż Graniczna i Policja, a także organy kontroli 

skarbowej34. Jednak nawet wśród osób mających stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się 

osoby, które nieraz same łamią prawo35. Funkcjonariusze tych służb są funkcjonariuszami publicznymi, w związku z 

czym za sprzedajność grozi im odpowiedzialność karna na podstawie art. 228 kodeksu karnego. Funkcjonariusz 

publiczny, który w związku z pełnieniem swoich obowiązków przyjmuje korzyść majątkową, osobistą, albo też 

obietnicę otrzymania takiej korzyści, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 228 § 1 k.k.). W 

typie uprzywilejowanym, czyli jeśli zachodzi wypadek mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W § 3, 4 i 5 ustawodawca stypizował typy kwalifikowane. Karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10 podlega funkcjonariusz publiczny, jeśli w zamian za przyjętą korzyść 

majątkową lub osobistą, bądź też jej obietnicę ma naruszyć prawo, lub od otrzymania takiej korzyści uzależnia 

wykonanie czynności służbowej. Najsurowszą karą zagrożone jest przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości, albo 

obietnicę jej otrzymania, gdyż sprawca tego czynu zabronionego podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat 

(art. 228 § 5 k.k.). 

Jednym z celów podwyższenia podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe miało być zniechęcanie palaczy do 

nałogu poprzez ograniczanie dostępności cenowej wyrobów tytoniowych36. Jednakże konsumpcja wyrobów 

tytoniowych nie maleje, gdyż wyroby krajowe, od których pobierane są podatki i należności celne są zastępowane przez 

papierosy pochodzące z przemytu oraz te, które są wytwarzane w nielegalnych fabrykach wyrobów tytoniowych 

znajdujących się na terenie Polski37. Analizy prowadzone m.in. przez Służbę Celną wykazały, iż wzrost akcyzy na 

wyroby tytoniowe znacząco przyczynia się do zwiększenia szarej strefy38. W związku z tym, iż współpraca służb w celu 

likwidowania grup przemytniczych doprowadziła do uszczelnienia granic, to grupy przestępcze utworzyły na terenie 

kraju nielegalne wytwórnie papierosów i krajanki tytoniowej, z których kilka każdego roku jest likwidowanych przez 

Służbę Celną, Straż Graniczną, Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego39. Według ekonomistów zmniejszenie 

stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe mogłoby doprowadzić do wzrostu konsumpcji papierosów 

krajowych, co przyczyniło by się również do wzrostu wpływów do Skarbu Państwa oraz do zmniejszenia szarej strefy 

wyrobów tytoniowych40. Wydaje się to być dobrym rozwiązaniem, ponieważ podwyżki akcyzy, w porównaniu z 

wzrostem dochodów Polaków, następują w naszym kraju zbyt szybko. 

 

*** 

ILLICIT TRADE IN TOBACCO PRODUCTS 

 In Poland excise tax on tobacco products is increased too quickly in relation to salary increases. The 

consequence of this is to increase the amount of illegal tobacco products on the market. From of tobacco products from 

illegal sources, polish government budget loses every year about 3 million PLN for unpaid taxes and customs duties. 

Illicit trade in tobacco products is also connected with the growth of crime. Most of criminals are involved in organized 

criminal groups engaged in smuggling, illegal manufacturing, counterfeiting of cigarettes and counterfeiting of tax 

stamps, etc., thereby committing a crime contained in the Criminal Code, the Fiscal Criminal Code and in other acts. 

Profits from the activities of criminal groups involved in the illegal trade in tobacco products are comparable to profits 

from the drug crime. 

                                                           
34 Ministerstwo Finansów, Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa 2013, s.5. 
35 G. Kędzierska, R. Łachacz, Kryminalistyczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.(…), op. cit., s. 26. 
36 Akcyza a szara strefa tytoniowa [online], op. cit. 
37 J. Narodowska, M. Duda, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa (…), op. cit., s. 36. 
38 Ministerstwo Finansów, Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-
2015, Warszawa 2012, s.19. 
39 J. Narodowska, M. Duda, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa (…), op. cit., s. 38. 
40 A. Jagiełło, Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 75. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO SKARBOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

System podatkowy w państwie wymaga szczególnej ochrony, ze względu na zobowiązania podatkowe, które są 

istotnym źródłem dochodów budżetowych. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem 

nie tylko dla prawników, ale również dla członków zarządów spółek kapitałowych. To głównie od członków zarządu 

wymaga się nie tylko najwyższej staranności w zarządzaniu spółką i wykonywaniu swoich obowiązków, ale przede 

wszystkim dbania o interesy spółki oraz jej wspólników, mając jednocześnie na uwadze pełne zabezpieczenie interesów 

wierzycieli spółki. Ewentualny błąd spółki w zakresie prawidłowego przestrzegania jej obowiązków podatkowych może 

mieć wpływ na jej przyszłą sytuację finansową, a także powodować odpowiedzialność karną skarbową. 

Odpowiedzialność prawna rozumiana jest jako określone prawem, ujemne konsekwencje wobec określonego 

podmiotu związane z zaistnieniem negatywnie ocenianego stanu rzeczy1. Występuje ona we wszystkich gałęziach 

prawa, wobec tego wyróżniana jest odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna czy odpowiedzialność za 

zobowiązania podatkowe itp. Ta ostatnia opiera się na naruszeniu nałożonych na podatnika nakazów respektowania 

obowiązku podatkowego. Ciąży ona przede wszystkim na podatniku, czyli osobie fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej podlegającej obowiązkowi podatkowemu.  

Celem niniejszej publikacji jest omówienie odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością2 za zaległości podatkowe. Zasługuje ona na szczególne rozpatrzenie ze względu 

zarówno na przesłanki jej zastosowania jak i zasady, i zakres, ponieważ w sposób istotny różni się ona od pozostałych 

przypadków odpowiedzialności osób trzecich. 

  W niniejszym artykule zostaną przedstawione zarówno przesłanki odpowiedzialności finansowej członków 

zarządu jak i karnej skarbowej.  

 By mówić o zaległości podatkowej i formach odpowiedzialności, uprzednio należałoby wyjaśnić podstawowe 

pojęcia z nią związane oraz sposób w jaki ona powstaje. 

 Pierwszym pojęciem związanym z zaległością podatkową jest obowiązek podatkowy. W literaturze funkcjonuje 

ugruntowany pogląd, iż: „Obowiązek podatkowy występuje zarówno na płaszczyźnie stosunku zobowiązaniowego, jak i 

uprawnień państwa do żądania od danych podmiotów określonego zachowania. Innymi słowy obowiązek może mieć 

charakter abstrakcyjny, wynikający z podatkowego stanu faktycznego – wówczas dotyczy on nie tylko zobowiązania, 

lecz także innych pochodnych obowiązków podatnika”3. Inny pogląd reprezentuje H. Dzwonkowski, według, którego 

obowiązek podatkowy to powinność potencjalna, jednostkowa, powstająca z chwilą wkroczenia podatnika w pole 

obowiązku podatkowego, niemająca jednak liczbowo oznaczonej wielkości podatku do zapłaty4. 

 Powyższą definicję należy rozumieć jako konieczność pewnego, określonego zachowania się podatnika, 

wynikającą wprost z nakazu prawnego sformułowanego w ustawie podatkowej. Chodzi bowiem o obowiązek 

przymusowego świadczenia pieniężnego nałożony w art. 4 Ordynacji podatkowej5 w związku z zaistnieniem pewnych 

określonych zdarzeń.   

 W tym ujęciu obowiązek podatkowy to taki stosunek prawnopodatkowy, który powstaje poprzez zaistnienie 

zdarzeń uzasadniających opodatkowanie, ale nie jest jeszcze przekształcony w regułę powinnego zachowania się, która 

określa jednostkowego adresata i jego konkretne zachowanie. Dlatego też należy odróżnić powstawanie obowiązku 

podatkowego oraz powstawanie zobowiązań podatkowych.  

 Wspomniane zobowiązanie podatkowe rozumiane jest jako płatność na rzecz Skarbu Państwa, województwa, 

powiatu albo gminy. Ustawowa definicja wskazuje jakie elementy zawierać powinno zobowiązanie podatkowe:  

1) wskazanie obowiązku podatkowego jako źródła zobowiązania podatkowego, 

2) wskazanie na zobowiązanie podatkowe jako płatność, 

3) wskazanie podmiotów, na rzecz których podatnik ma dokonać płatności z tytułu zobowiązania podatkowego, 

                                                           
1 S. Sykuna, Odpowiedzialność prawna, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s.215. 
2 Przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się spółkę handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w 
oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Pojęcie to nie zostało 
zdefiniowane w przepisach kodeksu spółek handlowych. Jednakże powstało na podstawie całokształtu regulacji prawnych dotyczących tej formy spółki. W 
doktrynie wskazuje się jako właściwy pogląd, iż charakterystyczne cechy sp. z o.o. pozwalają na zaliczenie jej do spółek kapitałowych. 
3 R. Mastalski, J. Zubrzyski, Ordynacja podatkowa. Komentarz Wrocław 1999, s. 23. 
4 H. Dzwonkowski, Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe (analiza instytucji), PiP, 2005, zd.2. 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U.2015.613 t.j. 
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4) wskazanie na przepisy prawa podatkowego jako formę określenia wysokości, terminu i miejsca dokonywania 

płatności z tytułu zobowiązania podatkowego.   

Słusznie podkreśla się związek zobowiązania podatkowego z obowiązkiem podatkowym. Innymi słowy, 

zobowiązanie powinno wynikać z obowiązku podatkowego, a więc dla powstania zobowiązania podatkowego 

niezbędne jest ustalenie obowiązku podatkowego, ponieważ Ordynacja podatkowa uznaje obowiązek podatkowy za 

prawny poprzednik zobowiązania podatkowego. O tym, w jaki sposób powstaje zobowiązanie podatkowe, przesądza 

konstrukcja prawna danego podatku6.  

 Materialnym przedmiotem zobowiązania podatkowego jest nie tylko podatek, lecz także zaliczki na podatek 

oraz raty podatkowe, a także zaległość podatkowa i związane z nią odsetki za zwłokę. 

  Zatem na kanwie powyższych rozważań można wywnioskować, iż zaległość podatkowa powstaje wówczas, gdy 

podatek nie został opłacony w wyznaczonym terminie płatności. Powstaje on „automatycznie” z mocy prawa, 

następnego dnia po upłynięciu terminu płatności. Jest niezależna od woli stron stosunku prawnopodatkowego. Nie ma 

wpływu na jej powstanie kwestia winy podatnika .  

 Zasadniczym następstwem powstania zaległości podatkowej są odsetki, naliczane od dnia następnego po 

upływie terminu płatności. Nie są to sankcje podatkowe, lecz swoista rekompensata finansowa za opóźnienie w 

uiszczeniu zobowiązania podatkowego. Oprócz odsetek podatnik, który uporczywie nie płaci podatków w terminie, 

narażony jest na wspomniane już wyżej kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. 

 Powstanie zaległości podatkowej powoduje również obowiązek wydania przez organ podatkowy decyzji 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego, chyba że wszczęcie egzekucji jest możliwe na podstawie deklaracji. 

Niezapłacenie w terminie płatności podatku, który powstaje po doręczeniu decyzji, umożliwia przygotowanie tytułu 

wykonawczego i egzekwowanie tej zaległości. Niewpłacenie w terminie należności przez płatników i inkasentów 

umożliwia wydanie decyzji o ich odpowiedzialności i następnie ich egzekwowanie. 

 Powstanie zaległości podatkowej umożliwia też wydanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich. Zgodnie z 

podnoszonym w literaturze przedmiotu poglądem przez S. Babiarza, osoby trzecie odpowiadają za cudzy dług, w 

związku z którym nie ciąży na nich bezpośrednio obowiązek podatkowy. Należy więc podkreślić, iż mamy do czynienia 

z odpowiedzialnością solidarną. 

 Zgodnie z art. 116§1 OP za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem 

członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek 

zarządu: 

- nie wskazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie 

zapobiegające ogłoszeniu upadłości albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy; 

- nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej 

części.  

Istotnym jest, iż zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej wyłącza 

odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej.  

 Warto także zaznaczyć, iż art. 116§2 OP doprecyzowuje, iż odpowiedzialność członków zarządu obejmuje 

zaległości podatkowe tylko i wyłącznie z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływa w czasie pełnienia przez 

nich obowiązków członka zarządu. Zatem, członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki powstałe podczas 

wykonywania przez niego mandatu.  

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych7 –członkiem zarządu w 

spółce kapitałowej może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

 Zarząd jest obligatoryjnym organem spółki kapitałowej, a członkowie zarządu prowadzą sprawy spółki we 

wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów spółki oraz reprezentują spółkę.  

 Co do zasady, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością osoba fizyczna uzyskuje status członka zarządu z 

chwilą podjęcia przez wspólników uchwały o powołaniu tej osoby w skład zarządu, natomiast traci ten status w 

następstwie wskazanych w ustawie okoliczności skutkujących ustaniem mandatu (między innymi upływ terminu, 

rezygnacja, odwołanie, wygaśnięcie z innych przyczyn). W spółce akcyjnej organem powołującym i odwołującym 

członków zarządu jest natomiast, co do zasady, rada nadzorcza. 

 W celu stwierdzenia posiadania przez daną osobę statusu członka zarządu – i w konsekwencji określenia 

zakresu jej odpowiedzialności na podstawie art. 116 o.p. – decydujące znaczenie ma data wystąpienia prawnie 

skutecznego zdarzenia powodującego zmianę statusu (np. data powołania, odwołania, złożenia rezygnacji), a nie wpis 

                                                           
6 B. Brzeziński, Magiczne myślenie o prawie podatkowym, Przegląd Podatkowy (10) 1996, s.4 . 
7 Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. Dz.U.2015.1333 z poźn. Zm., dalej: k.s.h. 
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owej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ wpis ma w tym przypadku charakter 

deklaratoryjny8.  

 Należy zatem uznać, że zakres czasowy potencjalnej odpowiedzialności członków zarządu rozpoczyna się w 

momencie ich powołania, natomiast kończy w momencie zaistnienia okoliczności skutkujących ustaniem mandatu, 

najpóźniej z chwilą otwarcia likwidacji. 

 Z kolei zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 116 o.p. obejmuje przede 

wszystkim zaległości podatkowe prowadzonej przez nich spółki w rozumieniu art. 51 o.p., czyli podatki niezapłacone w 

terminie płatności, niezapłacone w terminie płatności zaliczki na podatek, jak również należności z tytułu podatków, 

zaliczek na podatek oraz podatków niewpłaconych w terminie przez płatnika lub inkasenta. W tym przypadku 

odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności 

upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu (art. 116 § 2 o.p.).  

Dla określenia odpowiedzialności danej osoby istnieje zatem konieczność ustalenia konkretnego terminu, daty, 

płatności danego zobowiązania i stwierdzenia, czy dana osoba pełniła obowiązki członka zarządu w okresie, w którym 

ten termin upływał. 

 Ponadto zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu obejmuje, na podstawie art. 116 o.p., 

również zaległości wymienione w art. 52 § 1 i § 2 o.p., a więc m.in. nienależnie zwrócone nadpłaty podatku wraz z ich 

oprocentowaniem czy nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników i inkasentów. W tym przypadku 

odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu (art. 

116 § 2 o.p.). Zatem w przypadku zaległości wymienionych w art. 52 o.p. termin płatności należności nie ma istotnego 

znaczenia, liczy się jedynie okres, w którym te zaległości powstały. 

 Należy przy tym wskazać, że przepis art. 116 § 2 o.p., zakreślający czasowe ramy odpowiedzialności członków 

zarządu, w przywołanym wyżej brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.9 Przed tą datą zakres 

odpowiedzialności członków zarządu dotyczył „zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie 

pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu”, a więc bez powiązania z terminem płatności, jak ma to miejsce 

obecnie (w przypadku zaległości podatkowych innych niż wymienione w art. 52 o.p.). Ze względu na brak wyraźnych 

przepisów intertemporalnych dotyczących stosowania art. 116 § 2 o.p. przyjmuje się, że nowe brzmienie przepisu 

stosuje się również do oceny odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, chyba że prawomocne ukształtowanie odpowiedzialności członka zarządu nastąpiło przed zmianą ustawy 

na podstawie poprzedniego brzmienia przepisu10. 

 Ponadto, wobec braku zawężenia przez art. 116 o.p. zakresu odpowiedzialności osób trzecich uregulowanego w 

art. 107 § 2 o.p., należy przyjąć, że członkowie zarządu odpowiadają również za odsetki za zwłokę od zaległości 

podatkowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. 

 Opisana powyżej odpowiedzialność członków zarządu spółki na podstawie art. 116 o.p. przewiduje bowiem że 

za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu odpowiadają solidarnie całym 

swoim majątkiem, jeżeli nie dopełnią oni określonych czynności przewidzianych w tym przepisie, a egzekucją z 

majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Zatem jest to wyłącznie odpowiedzialność finansowa. 

 Należy odróżnić ją od odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu spółki do której zaistnienia 

potrzebne jest spełnienie określonych przesłanek. 

 Zasadą odpowiedzialności karnej skarbowej podlega na tym, że tylko ten kto popełnił czyn społecznie 

szkodliwy zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia. Oznacza to, że 

odpowiedzialność karnej skarbową, mogą ponosić wyłącznie osoby fizyczne.  

 Podstawowym warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe jest 

uznanie danego czynu jako społecznie szkodliwego. 

 Taka ocena w każdym przypadku zależy od decyzji sądu lub organów postępowania przygotowawczego 

wszczynających postępowania karne skarbowe. 

 Kolejnym istotnym elementem warunkującym wystąpienie odpowiedniości karnej za przestępstwo bądź 

wykroczenie skarbowe jest możliwość przypisania sprawcy winy w czasie czynu (art.1§3 k.k.s.)  

 Następną zasadą jest umyślność popełnienia przestępstwa skarbowego. Sprawca czynu zabronionego chciał 

popełnić czyn zabroniony bądź przewidując jego popełnienie godził się na to.  Ostatnim warunkiem jest odpowiedni 

czas popełnienia czynu zabronionego. Oznacza to bowiem, iż popełniony czyn jest zabroniony przez ustawę w chwili 

jego popełnienia.  

                                                           
8 Wyrok NSA z dnia 9 września 2002r. sygn. akt. 1259/01. 
9 Art. 1 pkt. 27 i art. 10 Ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1318). 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2010r. I UK 87/10. 
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 Zatem, znając przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej, należy stwierdzić, iż takiej odpowiedzialności 

karnej podlega osoba, której w czasie czynu można przypisać winę, nie zachodzą okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność, podmiotowy czyn jest zabroniony w czasie jego popełnienia a zachowanie sprawcy jest umyślne. 

Należy także zwrócić uwagę na wspomniany wcześniej fakt, iż odpowiedzialności karnej skarbowej podlegają osoba 

fizyczna, która popełniła dany czyn zabroniony. Należy także mieć na uwadze, iż zgodnie z art.4§ 1k.k.s. 

odpowiedzialność ponoszą osoby, które popełniły przestępstwo skarbowe nieumyślnie. 

  Nie oznacza to jednak, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca osobą prawną, nie ponosi 

odpowiedzialności. Posiada ona bowiem zdolność do czynności prawnych rozumianą jako zdolność do bycia 

samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, w tym także prawa podatkowego. Organem wykonawczym spółki, 

którego głównym zadaniem jest prowadzenie jej spraw, jak to już zostało wcześniej opisane jest zarząd spółki.  

 Ustawodawca w przepisach kodeksu karnego skarbowego przyjął rozwiązanie, 

zgodnie, z którym za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada tak jak sprawca. Odpowiedzialność 

za sprawstwo rozszerzone bądź inaczej zwane sprawstwem zastępczym została przewidziana na podstawie art. 9 §3 

k.k.s. który stanowi, że: „za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto 

na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami 

gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.” 

 Użyte sformułowanie „zajmowanie się cudzymi sprawami” interpretowane jest w literaturze przedmiotu jako 

„obejmuje wszelkie zachowania się polegające na rozstrzyganiu w sprawach gospodarczych, w szczególności zaś 

finansowych, lub współdziałaniu w rozstrzyganiu w tych sprawach albo też wpływaniu na rozstrzygnięcia, chociażby 

miało to charakter jednorazowy”11. Ponadto przepis art.9§3k.k.s. ani żaden inny przepis kodeksu karnego skarbowego 

"nie definiują pojęcia spraw gospodarczych. Jednak w kontekście art.9§3 k.k.s. nie ma wątpliwości, że pojęcie to 

obejmuje wszelakiego rodzaju czynności prawne i faktyczne, które są podejmowane w związku z działalnością 

określonego podmiotu.  

 Wobec powyższego, odpowiedzialnymi mogą być wspomniani wcześniej członkowie zarządu spółki 

prowadzący sprawy spółki.  

 Czyny zabronione opisane w art. 77 kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 78 k.k.s należą do kategorii tzw. 

służbowych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów 

podatkowych przez określone osoby. Dotyczą one zachowań płatnika. Zgodnie z zawartą w art.53§30 k.k.s. regułą 

kaskadowego odesłania do ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia 

i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W literaturze 

słusznie zostało zauważone, iż płatnikiem podatku dochodowego jest więc m.in. spółka, która zatrudnia pracowników, 

wypłaca dywidendę, nagrody w konkursach, grach i zakładach wzajemnych12.  

 Słusznie podkreśla się w orzecznictwie, iż za płatnika mogła być uznana osoba, która zobowiązana została, 

przez podmioty uprawniony w imieniu zakładu pracy do wykonywania czynności stanowiących treść funkcji płatnika13.  

 Z treści art. 77 k.k.s jednoznacznie wynika, iż znajduje on zastosowanie w przypadku, gdy co prawda płatnik 

pobiera podatek, jednak nie wpłaca go w terminie na rzecz właściwego organu. Popełnienie tego czynu zabronionego 

może nastąpić wyłącznie umyślnie. Wyłączenie winy nie oznacza jednak zwolnienia się z odpowiedzialności osoby 

obowiązanej do wpłaty podatku w terminie. Nieuiszczona w terminie płatności osoby obowiązanej do wpłaty podatku 

w terminie. Brak winy za przestępstwo z art.77§2 k.k.s., polegające na tym, że skarżący, jako członek zarządu nie 

uregulował zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, do zapłaty której była zobowiązana ta spółka nie 

stanowi przesłanki negatywnej wyłączającej odpowiedzialność z art. 116 o.p.14.  

Przedmiotem ochrony typów czynów zabronionych określonych w art.77 §1-3k.k.s. jest porządek prawny w 

zakresie przestrzegania obowiązku wpłacenia w terminie pobranego podatku na rachunek właściwego organu. 

Przedmiotem bezpośredniego działania deliktu karno skarbowego z art.77k.k.s. jest pobrany podatek. 

W orzecznictwie dominuje szeroko ugruntowany pogląd, iż podatek jest pobrany wówczas, gdy dokonano jego 

potrącenia. Pogląd ten został wyrażony m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt IV KKN 

427/98. Sąd Najwyższy w wyroku tym stwierdził, iż „pobranie przez płatnika od podatnika kwot zobowiązania 

podatkowego nie musi polegać na fizycznym przejęciu od podatnika określonej kwoty stanowiącej część tzw. 

                                                           
11 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karno skarbowy, Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 
12 J. Ziobrowski, O. Jędruszek, D.Z. Zygmuntowski, Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej 
ograniczenia, wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 109. 
13 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1999r. sygn. akt I KZP 26/98. 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 września 2010r. sygn. akt I SA/ Gl 238/10.  
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wynagrodzenia brutto podatnika, gdyż pracodawca (jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 

nie dokonuje wypłaty pracownikowi (płatnikowi) kwoty wynagrodzenia brutto i nie odbiera mu następnie kwoty 

stanowiącej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przez „pobranie kwot zobowiązania podatkowego” w 

rozumieniu art. 98 u.k.s. należy więc rozumieć czynność techniczną polegającą na potrąceniu, czyli wypłaceniu 

pracownikowi wynagrodzenia po odliczeniu uprzednio obliczonej zaliczki (tzw. wynagrodzenie netto). Bez znaczenia 

dla odpowiedzialności karnej płatnika jest natomiast, czy posiada on środki finansowe na odprowadzenie pobranego 

podatku dochodowego na bieżącą produkcję, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników czy też spłatę zobowiązań 

wobec kontrahentów”15. Należy przez to rozumieć, iż wypłacono podatnikowi kwotę pieniężną po odliczeniu podatku 

podlegającego pobraniu.  

Problem pobrania podatku jest związany z występującymi w praktyce sytuacjami, gdy sprawca (płatnik) nie 

posiada środków finansowych na uiszczenie podatku podatnika. Najczęściej wówczas przyjmuje się fikcję pobrania 

podatku „na papierze”, gdy tymczasem w rzeczywistości płatnik nie dysponuje pieniędzmi na wpłatę podatku.  

W przywołanym powyżej wyroku Sądu Najwyższy z dnia 16 maja 2002r. sygn. akt IV KKN 427/98 

zaakcentowano również, że kondycja finansowa płatnika nie ma znaczenia dla odpowiedzialności karnej skarbowej16. 

Słusznie przyjmuje się bowiem, że środki pieniężne nie należą do płatnika, należą do podatnika (do czasu pobrania) i do 

Skarbu Państwa (od czasu wpłacenia), powinnością zaś płatnika jest jedynie obliczyć, pobrać podatek i wpłacić go na 

rachunek organu. Jeżeli płatnik środki finansowe posiada, przeznacza je jednak na inny uzasadniony ekonomicznie cel, 

zwłaszcza na podtrzymanie działalności gospodarczej, w grę wchodzi jedynie umniejszenie winy, nigdy zaś jej 

wyłączenie.  

Natomiast w przypadku, gdy płatnik środków finansowych nie posiada, czego najlepszym wyrazem jest 

niedokonanie wypłaty wynagrodzeń pracownikom przy pobieranym podatku dochodowym od osób fizycznych, nie 

można środków tych również pozyskać na innej drodze (np. poprzez kredyt czy pożyczkę), odpada wina - nie można 

bowiem od płatnika w takiej sytuacji wymagać zachowania zgodnego z prawem, którego on nie jest w stanie wykonać 
17. 

  Czyn zabroniony opisany w art.78 k.k.s. dotyczy natomiast sytuacji, gdy płatnik w ogóle nie pobiera podatku 

lub pobiera go w wysokości niższej niż powinien18.  

 Karami przewidzianymi za popełnienie czynu z art. 77 §1 k.k.s. jest kara grzywny w wysokości do 720 stawek 

dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3 bądź też obie te kary łącznie. Oznacza to, że za przestępstwo 

popełnione w 2015r. kara grzywny wyniesie od 616,60 zł  do 17.758, 080 zł.  

 W przypadku gdy kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, tzn. nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia płatnik może zostać ukarany wyłącznie karą 

grzywny od 10 do 720 stawek dziennych.  

 W dwóch powyższych przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne 

złagodzenie kary (np. wymierzyć karę ograniczenia wolności w odniesieniu do czynu z art.77§1k.k.s, a nawet odstąpić 

od wymierzenia kary lub środka karnego. Jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.  

 Z kolei, gdy kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu tj. w roku 2015 kwoty 9 250 zł, 

czyn staje się wykroczeniem skarbowym, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 185 zł do 37 000 zł. Sąd może 

odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie wpłacono w całości pobrany podatek 

na rzecz właściwego organu.  

 Natomiast karami przewidzianymi za popełnienie czynu z art.78§1k.k.s. jest kara grzywny w wysokości od 10 

do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności od 5 dni do 2 lat, bądź obie te kary łącznie.  

 Jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości płatnik może zostać karany wyłącznie karą grzywny od 

10 do 720 stawek dziennych. Natomiast, gdy kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu czyn 

staje się wykroczeniem skarbowym, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 185 zł  do 37 000zł. 

 Nie ulega wątpliwości, że kluczową cechą dla przedmiotowych rozważań jest, odpowiedzialność osób trzecich 

(w tym członków zarządu spółek kapitałowych) za zobowiązania podatkowe podatników, płatników lub inkasentów ma 

charakter wyjątkowy, a przepisy regulujące zakres i warunki tej odpowiedzialności nie mogą podlegać wykładni 

rozszerzającej. Co więcej, odpowiedzialność osób trzecich nie ma żadnego związku z obowiązkiem podatkowym 

                                                           
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002r. sygn. akt IV KKN 427/98. 
16 Tamże. 
17 L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, wyd. Warszawa 2007, s.357. 
18 Znamię „nie pobiera podatku” posiada swoją definicję legalną w art. 53§29 w zw. Z §27 k.k.s. Chodzi o sytuację, gdy osoba związana do pobrania 
wyrażonej liczbowo kwoty pieniężnej w całości lub w części uchyliła się od tego pobrania i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił (por. T. 
Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009). 
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ciążącym na podatniku, czy obowiązkiem instrumentalnym płatnika i inkasenta. Odpowiedzialność osób trzecich ma w 

związku z tym charakter odpowiedzialności wprawdzie oderwanej od zobowiązania podatkowego, ale jednak zależnej 

od istnienia zaległości podatkowej, skoro wręcz w art. 107 § 1-3, art. 108 § 1-4 i art. 116 § 1 o.p. ściśle określona została 

kolejność zgłaszania przez wierzyciela podatkowego roszczenia do podatnika lub osoby trzeciej. Wynika to z istoty 

subsydiarności tej odpowiedzialności. Wydanie decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej wymaga wykazania zarówno 

przesłanek pozytywnych tej odpowiedzialności, jak również wykazania, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki 

wyłączające tę odpowiedzialność.  

Jak wynika z przedstawionych rozważań, pełna analiza zakresu odpowiedzialności członków zarządu wymaga nie 

tylko łącznej analizy norm zawartych w różnych przepisach ordynacji podatkowej, ale również odwołania się do 

przepisów prawa handlowego, prawa cywilnego, przepisów o kontroli skarbowej czy przepisów dotyczących 

postępowania egzekucyjnego. 

 

*** 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BOARD MEMBERS IN Z.O.O COMPANIES 

 Discussed in the article treasury criminal responsibility is linked to the liability of third parties for tax liabilities 

of the company. Although the criminal responsibility of stamp duty due to their nature, are borne exclusively by 

individuals there are grounds to bring those responsible for crimes and misdemeanors fiscal third parties. Examples of 

third-party liability for tax obligations is the joint responsibility of board members of companies. This article will 

discuss the condition and symptoms mentioned accountability and provided a sanction for their commission. This 

article presents the differences between the liability provided for in the Tax Code and penal fiscal responsibility. 
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INSTYTUCJE ZANIECHANIA UKARANIA SPRAWCY W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO 

SKARBOWEGO 
 

Wprowadzenie 

Prawo karne skarbowe uregulowało własny system instytucji, które zmierzają do tego by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej przy zrealizowaniu fundamentalnej zasady, jaką jest uiszczenie w całości 

należności publicznoprawnej1. Przepisy kodeksu karnego skarbowego w rozdziale 2 (art. 16- 19) regulują kwestię 

dotyczącą zaniechania ukarania sprawcy za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wyróżniają one trzy 

instytucje prawne degresji karania2. Mogą one być realizowane zarówno w stosunku do przestępstw jak i wykroczeń 

skarbowych. Do tych instytucji zaliczamy:  

1) czynny żal, który skutkuje niepodleganiem karze; 

2) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, które stanowi swoisty środek karny3. 

3) odstąpienie od wymierzenia kary, czyli instytucję sądowego wymiaru kary. Wiąże się ona z faktem 

skazania sprawcy i orzeczeniem wobec niego niejednokrotnie środka karnego lub nawet kilku środków 

karnych, 

Instytucje te powodują inne skutki materialnoprawne jak i procesowe. Przy czynnym żalu postępowania nie 

wszczyna się, gdyż sprawca „nie podlega karze”. Odstąpienie od wymierzenia kary zachodzi w sądowym stadium 

procesu, polega na skazaniu sprawcy przy jednoczesnym skróceniu terminu jego zatarcia. Natomiast dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności jest dopuszczalne tylko na etapie postępowania przygotowawczego i skutkuje 

orzeczeniem środka karnego – swoistej „kary grzywny”. W tej sytuacji nie następuje wpis orzeczenia do KRK, ponadto 

nie uwzględnia się go przy recydywie skarbowej4. 

 

Czynny żal w prawie karnym skarbowym 

Instytucja czynnego żalu została unormowana w kodeksie karnym jak i w kodeksie karnym skarbowym, 

jednakże nie istnieje definicja legalna tego terminu. Czynny żal w świetle prawa należy rozumieć, jako czyn człowieka, 

który polega na podjęciu działania o charakterze kontrakcji, którego celem jest unicestwienie przestępnego zachowania. 

Zagadnienie to obejmuje, więc odstąpienie od dokonania czynu i jego zapobieżenie, zapobieżenie skutkowi 

przestępnemu, kolejno ujawnienie czynu oraz jego okoliczności przed organami państwa do tego zobowiązanymi, 

następnie odwrócenie szkodliwych następstw czynu. 

Czynny żal jest instytucją o charakterze uniwersalnym, gdyż ma zastosowanie do wszystkich typów 

rodzajowych przestępstw skarbowych oraz wykroczeń, polega ona na tym, że sprawca przestępstwa ujawnia fakt 

popełnienia przez siebie czynu zabronionego i jego okoliczności oraz uregulowaniu uszczerbku finansowego, w związku 

z tym ustawodawca zapewnia całkowitą bezkarność. Sposób ukształtowania tej instytucji ma sprzyjać na osiągnięciu 

najpełniejszej i najskuteczniejszej ochronie interesów finansowych państwa, Wspólnot Europejskich czy jednostek 

samorządu terytorialnego. Celem tych podmiotów publicznoprawnych nie jest ukaranie sprawcy. Zależy im na 

najszybszym i najbardziej efektywnym odzyskaniem środków finansowych im należnych5. 

Ustawowe zapewnienie bezkarności sprawcy, który okaże czynny żal ma pełnić funkcję bodźca. Takie 

ukształtowanie ma powodować, iż sprawca nie będzie kontynuował drogi bezprawia. Ponadto ma skutkować rozbiciu 

solidarności, która występuje wśród osób współdziałających przy popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego6. 

Owa instytucja zawiera autonomiczną regulację oraz konstrukcje, a także szczególny charakter w prawie 

karnym skarbowym. Można ją realizować w stosunku do wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych niezależnie 

od wagi naruszonego dobra. Karalność bezprawnego zachowania jest wyłączana przez czynny żal, gdyż sprawca „ nie 

podlega karze”. Zwrot ten stwierdza, że nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania karnego skarbowego. Wyłączenie 

                                                           
1 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe. Warszawa 2011, s. 281. 
2 S. Baniak, Prawo karne skarbowe. Warszawa 2009, s. 99. 
3 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze. Toruń 2005, s. 184. 
4 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne…, s. 281.  
5 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Warszawa 2013, s. 170-171.  
6 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne…, s. 186. 
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karalności czynu wynika z mocy prawa, w związku z tym należy traktować je obligatoryjnie i niezależnie od uznania 

czy zgody organu ścigania7. 

Sprawca, który zaprzestał realizacji znamion czynu zabronionego by mógł skorzystać z instytucji, jaką jest 

czynny żal i tym samym uniknąć odpowiedzialności karnej musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim muszą 

wystąpić pozytywne przesłanki czynnego żalu. Są one zawarte w art. 16 k.k.s.   

1) autodenuncjacja sprawcy, czyli ujawnienie czynu własnego sprawcy i jego istotnych okoliczności jak i 

ujawnienie organowi ścigania istotnych okoliczności czynu np. wskazanie osób współdziałających8; 

2) autodenuncjacja musi nastąpić w odpowiednim czasie  

3) uiszczenie w całości wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym w 

terminie podanym przez organ procesowy, przy czym nie jest wymagane obecnie, aby sprawca zwrócił 

ją osobiście. Jeżeli czyn nie polega na uszczupleniu tej należności, a przepadek przedmiotów jest 

obligatoryjny to sprawca czynu jest zobowiązany do złożenia tych przedmiotów, a w sytuacji, gdy nie 

może ich złożyć to powinien uiścić ich równowartość pieniężną. 

Nie nakłada się obowiązku uiszczenia równowartości pieniężnej, gdy przepadek dotyczy przedmiotów, których 

wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione. Obowiązek uiszczenia 

równowartości pieniężnej przedmiotów zamiast ich złożenia nakłada na sprawcę także wtedy, gdyby przedmioty mogły 

ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, albo ich przechowywanie byłoby nadmiernie trudne, niewspółmiernie 

kosztowne albo powodowałoby znaczne obniżenie wartości przedmiotów9. 

Zawiadomienie o popełnionym czynie zabronionym może być złożone do protokołu ustnie, a także na piśmie i 

przedłożone do każdego organu ścigania karnoskarbowego. Pełnomocnik również może przekazać takie 

zawiadomienie10. 

Bezskuteczność zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego jest uregulowana w 

art. 16 § 5 k.k.s. Zgodnie z tym przepisem zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone: 

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia. Wiadomość taka musi, więc przybrać formę elektroniczną 

lub pisemną. Ponadto musi być na tyle precyzyjna, by organ na jej podstawie mógł ustalić ustawowe 

znamiona czynu. Wyraźnie udokumentowana wiadomość powinna przynajmniej stanowić podstawę 

do rozpoczęcia czynności sprawdzających11. 

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej,                                       w szczególności 

przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba, że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia 

postępowania o ten czyn zabroniony12. 

Instytucji czynnego żalu nie stosuję się do czterech kategorii bardzo niebezpiecznych sprawców. W skutek, 

czego nie ma zastosowania wobec nich klauzula o niepodleganiu karze13.  Zgodnie z art. 16 § 6 k.k.s. instytucji czynnego 

żalu nie stosuję się wobec sprawcy, który: 

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu 

zabronionego; 

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą 

lub związkiem kierował, chyba, że zawiadomienia o popełnionym czynie dokonał ze wszystkimi 

członkami grupy lub związku; 

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu 

skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony14. 

Klauzula bezkarności może być stosowana w stosunku do organizatorów grup czy związków przestępnych, a 

także do tych osób, którzy takimi grupami kierowali, jeżeli złożyli oni zawiadomienie wspólnie ze wszystkimi 

członkami grup. Wystąpienie tego warunku pozwala na zastosowanie klauzuli bezkarności w skutek, czego organ nie 

może wszcząć postępowania wobec tych osób, które efektywnie dokonały samodenuncjacji 15. 

                                                           
7 S. Baniak, Prawo karne…, s. 99. 
8 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, s. 72-73. 
9 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne…, s. 281- 282.  
10 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne…, s. 73. 
11 S. Baniak, Prawo karne…, s.102. 
12 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
13 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Warszawa 2013, s. 172. 
14 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
15 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Warszawa 2013, s. 172 i 173. 
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Należy zauważyć, że czynny żal zawarty też jest w części szczególnej k.k.s. W związku z tym nie podlega karze 

za przestępstwo, które stanowi przygotowanie do podrobienia lub przerobienia znaku akcyzy albo upoważnienia do 

odbioru banderol. Natomiast sprawca czynu, który wycofa się od jego dokonania np. zniszczy przysposobione lub 

uzyskane środki albo zapobiegnie skorzystaniu z nich  w przyszłości16. 

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

 Ochrona interesu finansowego Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego to jeden z głównych celów 

postępowania karno-skarbowego. W przypadku, gdy sprawca zgadza się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

następuje możliwość konsensualnego zakończenia postępowania. Jest to zależne od wydania zezwolenia przez sąd, a 

także możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa interesu finansowego jednostek samorządu terytorialnego czy też 

Skarbu Państwa naruszonego przez sprawcę17. 

 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jako środek karny jest stosowany w przypadku wykroczenia jak i 

przestępstwa skarbowego. Miał on być kierowany do sprawców tych mniej zdemoralizowanych, jednakże należy 

pamiętać, że obostrzenia podmiotowe odnośnie do wykroczeń skarbowych nie występują. Owa instytucja to 

autonomiczny twór, który nieznany jest w tym kształcie w prawie karnym, a został stworzony przez prawko karne 

skarbowe. Cel tej instytucji jest dość oczywisty, sprowadza się do nagrodzenia sprawcy za wolę zakończenia sprawy w 

taki sposób. Jest to, więc sprzyjające dla dóbr chronionych, które zostały narażone czynem jak i dla samego sprawcy. 

Regulacja taka powoduje szybsze zakończenie postępowania przy równoczesnym zastosowaniu dolegliwości o 

charakterze majątkowym wobec sprawcy, a także zmniejszenie kosztów po stronie Skarbu Państwa i zagwarantowania 

wyrównania uszczuplenia należności publicznoprawnej18. 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności można zastosować tylko wtedy, gdy ma dotyczyć wykroczenia lub 

przestępstwa skarbowego, które jest zagrożone wyłącznie karą grzywny. Pozytywne przesłanki, które dotyczą 

udzielenia zezwolenia zostały zawarte w art. 17 k.k.s19. Należy zacząć od tego, że wina sprawcy, a także okoliczności 

popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, a jednocześnie jak wskazuje art. 17 § 1 k.k.s „uiszczenie w 

całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym 

nastąpiło uszczuplenie tej należności, ponadto uiszczenie kwoty odpowiadającej, co najmniej najniższej karze grzywny 

grożącej za dany czyn zabroniony, a także wyrażenie zgody przez sprawcę na przepadek przedmiotów, co najmniej w 

takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy lub w razie niemożności złożenia tych przedmiotów 

uiszczenie ich równowartości pieniężnej oraz uiszczenie, co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów 

postepowania.”20 

Ograniczenia w stosunku do instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności wprowadza ustawodawca 

w art. 17 § 2 k.k.s. Instytucja ta nie ma więc zastosowania jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą ograniczenia 

wolności albo karą pozbawienia wolności21. Oprócz tego nie można korzystać z tej instytucji, jeżeli „przestępstwo 

skarbowe zagrożone było wyłącznie karą grzywny dokonane w warunkach zawartych w art. 37 § 1 k.k.s lub 38 § 2 k.k.s 

a także wtedy, gdy zgłoszono interwencję, co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba, że zostanie ona 

cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu (art. 17 § 2 pkt 3 k.k.s.).”22 

W postępowaniu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kodeks skarbowy wyróżnia dwie fazy: 

negocjacyjną i decyzyjną. W fazie negocjacyjnej postępowanie prowadzi finansowy organ postępowania 

przygotowawczego, tutaj następuje wyznaczenie kryterium dotyczące poddania się sprawcy do odpowiedzialności. 

Natomiast w fazie decyzyjnej kierownicza rola przypada sądowi, gdzie następuje wydanie zezwolenia przez sąd. 

Negocjacje dotyczące dobrowolnego poddania się odpowiedzialności mogą się odbywać tylko przed finansowym 

organem postępowania przygotowawczego, a więc przed urzędem skarbowym, celnym i inspektorem kontroli 

skarbowej. Natomiast, jeśli sprawca złoży wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed prokuratorem 

czy też organem niefinansowym to postępowanie powinno zostać przekazane do właściwego finansowego organu 

postępowania przygotowawczego23. Ustawodawca zobowiązuje organ finansowy dochodzenia o obowiązku 

poinformowania przed pierwszym przesłuchaniem sprawcy o prawie do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Obowiązek pouczenia istnieje niezależnie od tego, przed jakim organem prowadzone jest 

                                                           
16 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
17 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego. Warszawa 2003, s. 30.  
18 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Warszawa 2011, s. 61-62.  
19 I. Zgoliński, Dobrowolne poddanie…s. 73. 
20 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
21 F. Prusak, Postępowanie karne skarbowe. Warszawa 2009, s. 313. 
22 Ustawa z dnia 10 września 1999r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
23 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania…s. 38-39. 
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postępowanie. Brak takiego pouczenia ze strony organu czy też mylne pouczenie nie może powodować niekorzystnych 

skutków procesowych w stosunku do ich uczestników, których to dotyczy24. 

Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sprawca może zgłosić do czasu wniesienia aktu 

oskarżenia do sądu. Przedstawiciel ustawowy składa wniosek w imieniu sprawcy, jeżeli ten nie ukończył 18 lat. Taki 

wniosek powinien być sporządzony na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu. Jeżeli wystąpią braki formalne we 

wniosku to w ciągu siedmiu dni wzywa się osobę do usunięcia braku. Wniosek uznaje się za bezskuteczny, jeżeli osoba 

została wezwana i nie usunęła braków25. Sprawca może cofnąć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 

jednakże ma na to wyznaczony termin26. Z godnie z art. 144 § 1, 2 i 3 k.k.s. „Nie jest możliwe cofnięcie wniosku przed 

upływem jednego miesiąca od jego złożenia, a także po wniesieniu do sądu przez finansowy organ postępowania 

przygotowawczego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Ponowne 

złożenie wniosku jest niedopuszczalne. W razie cofnięcia wniosku uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuję się do 

zakończenia postępowania, jako zabezpieczenie grożących mu kar, środków karnych lub innych środków oraz kosztów 

postępowania.”27. 

 Postępowanie na etapie negocjacji może być zakończone wniesieniem do sądu wniosku dotyczącego 

zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności bądź też odmową wniesienia tego wniosku. Jeżeli zaistnieje 

ostatni przypadek to organ finansowy postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie, które odmawia sprawcy 

złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Na postanowienie odmowne 

przysługuje sprawcy zażalenie do organu nadrzędnego nad danym finansowym organem postępowania 

przygotowawczego, o czym sprawcę należy pouczyć. Termin do wniesienia tego środka odwoławczego wynosi 7 dni od 

dnia ogłoszenia postanowienia. W przypadku, gdy zażalenie nie będzie uwzględnione to wpłacone przez sprawcę kwoty 

przetrzymuje się do zakończenia postępowania na zabezpieczenie grożących mu kosztów postępowania, kar, środków 

karnych czy też innych środków. Postanowienie sądu odmawiające udzielenia zezwolenia, nie podlega zaskarżeniu, 

jedynie postanowienie, które udziela zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności można zaskarżyć28. 

 Wniesiony przez finansowy organ postępowania przygotowawczego wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia 

na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kończy etap negocjacyjny i rozpoczyna etap decyzyjny, czyli etap, który 

występuje przed sądem29. Sąd, jeżeli uwzględni wniosek to orzeka niezwłocznie na posiedzeniu. Orzeka on wówczas 

wyrokiem. Zapadły wyrok doręcza się stronom. Organ wymiaru sprawiedliwości wydaje postanowienie, jeżeli 

stwierdzi, że nie ma podstaw to uwzględnienia wniosku i wówczas w trybie niezwłocznym zwraca finansowemu 

organowi dochodzenia daną sprawę. Ta decyzja procesowa w formie postanowienia jest niezaskarżalna30. Uwzględniając 

wniosek na podstawie art. 18 § 1 k.k.s. sąd 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.”31 

 Wydanie prawomocnego wyroku przez sąd dotyczącego zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności zamyka 

postępowanie w sprawie. Na podstawie art. 149 k.k.s. taki wyrok podlega zaskarżeniu apelacją. Podlega on uchyleniu 

lub zmianie wtedy, gdy sąd orzekł tytułem kary grzywny kwotę inną niż uiszczona przez sprawcę lub przepadek 

przedmiotów lub uiszczenie ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy32. Natomiast przepis 

art. 18 § 2 i 3 k.k.s. określa skutki prawne wyroku33. Zgodnie, z którym orzeczenie takie nie podlega wpisowi do 

Krajowego Rejestru Karnego natomiast § 3 tego artykułu stanowi, iż uiszczenie kwoty tytułem grzywny w ramach 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki do recydywy karnej skarbowej34. 

 

Odstąpienie od wymierzenia kary 

 Instytucję odstąpienia od wymierzenia kary stosuję się głównie według uznania sądu, dlatego więc ma ona 

charakter fakultatywny. Realizowana jest ona w stosunku do sprawców przestępstw skarbowych a także wykroczeń 

skarbowych. Owa instytucja nie jest to najkorzystniejsza możliwość, gdyż stanowi formę skazania, która wiąże ze sobą 

                                                           
24 F. Prusak, Postępowanie karne…s. 315.  
25 S. Baniak, Prawo karne…, s. 111. 
26 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania…s. 42.  
27 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
28 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania…s. 55. 
29 Ibidem, s. 51. 
30 F. Prusak, Postępowanie karne…, s. 318. 
31 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
32 Ibidem. 
33 S. Baniak, Prawo karne…, s. 120. 
34 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
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wszelkie negatywne konsekwencje tego faktu w tym znamię skazania35. W art. 19 k.k.s został określony warunek w 

związku, z którym odstąpienie od wymierzenia środka karnego lub kary jest możliwe, jeżeli przestępstwo lub 

wykroczenie skarbowe spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnej. Może zaistnieć wyłącznie                     

w takim wypadku, gdy ta należność została przed wydaniem wyroku uiszczona                              w całości36. 

Ma to na celu wypełnienie funkcji egzekucyjnej prawa karnego skarbowego, które dotyczy należności 

publicznoprawnych, a więc tym samym dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa czy Unii 

Europejskiej37. 

 Sąd na podstawie art. 19 k.k.s może odstąpić od wymierzenia sprawcy kary w kolejno występujących 

przypadkach:  

1) „w wypadkach przewidzianych w kodeksie ( tzn., gdy konkretny przepis na to zezwala, np. art. 10 § 5, art. 11 § 

2 i 3, art. 20 § 3, art. 36 § 1 pkt 2, art. 57 § 2, art. 77 § 4, art. 77 § 5 k. k. s.); 

2) w przypadku przestępstw skarbowych zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą 

łagodniejszego rodzaju, pod warunkiem, że stopień społecznej szkodliwości konkretnego czynu nie jest 

znaczny (oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu dokonuję się na podstawie elementów przedmiotowych 

i podmiotowych czynu wskazanych w przepisie art. 53 § 7 k.k.s.); 

3) w przypadku wszystkich typów wykroczeń skarbowych – wypadkach zasługujących na szczególne 

uwzględnienie z uwagi na charakter i okoliczności popełnionego wykroczenia skarbowego, właściwości i 

warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie po popełnieniu wykroczenia, (przy czym wszystkie te czynniki 

muszą łącznie przemawiać za odstąpieniem od wymierzenia sprawcy kary).”38 

Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym skarbowym przejawia się w dwóch formach. Pierwsza 

sprowadza się do nie orzekania kary, a także innych dolegliwości karnych wobec sprawcy. Druga natomiast polega na 

powstrzymaniu się od wymierzenia kary przy jednoczesnym zastosowaniu środka karnego wobec sprawcy, który 

stanowić ma autonomiczną sankcję za czyn karygodny39. 

Z powstrzymaniem się od wymierzenia sprawcy kary przez sąd może być związane orzeczenie środka karnego. 

W odniesieniu do przestępstw oraz wykroczeń skarbowych sąd może orzec przepadek przedmiotów lub ściągnięcia ich 

równowartości. Natomiast w stosunku do przestępstw skarbowych sąd może orzec przepadek korzyści majątkowej lub 

ściągnięcie jej równowartości pieniężnej, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania 

określonego zawodu lub zajmowani określonego stanowiska a także podanie wyroku do publicznej wiadomości. Użycie 

środka karnego w sytuacji odstąpienia od wymierzenia kary uznaje się za celowe wtedy, gdy środek ten został 

przewidziany za dany czyn i cele kary będą osiągnięte40.  

Zupełne odstąpienie od wymierzenia kary, które polega na poprzestaniu wymierzenia kary a także środka 

karnego w stosunku do przestępstw skarbowych jak i wykroczeń. Jest dopuszczalne wówczas, gdy orzeczenie środka 

karnego jest obligatoryjne na podstawie innych przepisów kodeksu karnego skarbowego41. Uprawnienie takie nie 

odnosi się do obowiązkowego przepadku przedmiotów zawartych w art. 19 § 3 tj. wytwarzanie, posiadanie, obrót, 

przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione42. 

Odstąpienie od wymierzenia kary, środka karnego lub innego środka w postępowaniu w stosunku do 

nieobecnych można zredukować tylko do przepadku przedmiotów. Regulacja taka została stworzona na potrzeby 

postępowania odnośnie nieobecnych, które może trwać także wtedy, gdy sprawca znajduję się nieustannie za granicą 

również wtedy, kiedy nie można określić jego miejsca zamieszkania czy też pobytu w kraju. Sąd w takich sytuacjach 

wydaje wyrok kadłubowy, gdzie stwierdza wyłącznie orzeczenie przepadku przedmiotów, które są chronione w 

sprawie, gdy wiadomo, że nie można uchwycić skazanego sprawcy w skutek, czego orzeczenie kar                        i 

środków karnych będzie niewykonalne43. 

Zatarcie skazania w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary następuje z upływem roku z mocy samego 

prawa i liczone jest od wydania prawomocnego orzeczenia. W wypadku zastosowania środka karnego zatarcie skazania 

nie może zaistnieć przed jego wykonaniem, darowaniem czy też przedawnieniem wykonania. Jeśli chodzi o 

wykroczenia skarbowe to z upływem roku następuje zatarcie skazania od wydania prawomocnego orzeczenia44. 

                                                           
35 Ibidem, s.173.  
 
36 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne…, s. 285.  
37 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie…, s. 174. 
38 Ibidem, s. 174. 
39 Ibidem, s. 174. 
40 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne…, s. 286. 
41 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie…, s. 175 
42 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
43 V. Konarska- Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie…, s. 175 
44 M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne…, s. 286. 
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Podsumowanie 

Podstawową funkcją prawa karnego skarbowego jest ochrona interesów finansowych, Jednostek Samorządu 

Terytorialnego, Skarbu Państwa a także Unii Europejskiej. Należy, więc zauważyć, że ukaranie sprawcy czynu 

zabronionego przechodzi na dalszy plan. Objawia się to w uregulowaniu przez prawo karne skarbowe trzech instytucji: 

czynnego żalu, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz odstąpienie od wymierzenia kary. Owe instytucje 

prowadzą do zaniechania ukarania sprawcy po spełnieniu przez niego odpowiednich przesłanek. Warto zwrócić uwagę 

na to, że każda z nich spełnia funkcję dotyczącą degresji karania. Istnienie tych uregulowań pozwala na znaczne 

ograniczenie konsekwencji popełnienia wykroczenia czy przestępstwa skarbowego. 

Czynny żal polega na zawiadomieniu organu dochodzenia o fakcie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego a także na ujawnieniu wszelkich istotnych okoliczności dotyczących jego popełnienia między innymi 

wskazania osób współdziałających. Ponadto, sprawca powinien w oznaczonym terminie dokonać wyrównania 

uszczuplenia należności publicznoprawnej. Spełnienie tych warunków pozwala na skorzystanie z instytucji czynnego 

żalu a tym samym możliwe staję się uniknięcie konsekwencji prawnych za popełniony czyn zabroniony. Ustawodawca 

w art. 16 § 6 k.k. s. ogranicza możliwość skorzystania z czynnego żalu dla pewnych podmiotów. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa i 

wykroczenia skarbowego, gdy pomimo dokonania czynu zabronionego, wszelkie okoliczności mogą wykazywać, że 

wymierzenie kary czy nawet jej złagodzenie będzie zupełnie nieuzasadnione. W tym celu ustawodawca daje sądowi 

uprawnienie odstąpienia od wymierzenia kary przy jednoczesnym orzeczeniu środka karnego. Taka kompetencja 

nałożona przez ustawodawcę powoduję, że cele kary zostaną osiągnięte. W związku z tym ustawodawca wprowadził 

instytucję odstąpienia od wymierzenia kary do kodeksu karnego skarbowego. 

Ostatnią instytucją dotyczącą zaniechania ukarania sprawcy jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 

Dobrodziejstwem owej instytucji jest fakt, że nie dochodzi do skazania w skutek, czego sprawca nie ponosi 

negatywnych konsekwencji. Osiągnięcie tych znacznych korzyści jest zależne od pewnych warunków. Dotyczą one 

uzyskania zezwolenia sądu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Sprawca za pośrednictwem finansowego 

organu postępowania przygotowawczego składa wniosek do sądu o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności. Wyrok wydany przez sąd, który uwzględnił taki wniosek powoduje, że poddanie się 

odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, ponadto nie bierze się go pod uwagę przy 

recydywie skarbowej. 

 

*** 

FAILURE TO PUNISH THE PERPETRATORS OF THE CRIMINAL TAX 

The primary function of tax criminal law is to protect the financial interests of Units of Local Government, Treasury 

and the European Union. It should be so noted that punishment of the perpetrator of an offense goes by the wayside. It 

manifests itself in criminal law regulated by the Treasury three institutions: active repentance, waiver of punishment 

and the voluntary surrender of responsibility. These institutions lead to discontinuation punish the perpetrators after 

fulfilling his respective premises. It is worth noting that each of them performs the function on degression punishment. 

The existence of these regulations can significantly reduce the consequences of the offense, or a fiscal crime. 
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Przemysław Grześko 
 

PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU W ŚWIETLE 

PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO 
 

I. Wstęp 

 Społeczna szkodliwość pełni doniosłe znaczenie na gruncie prawa, bez wyjątków względem prawa karnego 

skarbowego. W tym prawie, tak jak w prawie karnym powszechnym traktuje się ją jako okoliczność wyłączająca 

przestępność czynu, warto więc bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, przeanalizować je i wyciągnąć wnioski. Nie jest 

odkrywczym stwierdzenie, że wokół tego zagadnienia jawi się wiele kontrowersji, wątpliwości, w szczególności na tle 

doktryny. Wynika to z wielu okoliczności, począwszy od tych historycznych (1989 r.), a na tych, które wynikają z 

niezrozumienia charakteru jej funkcjonowania- zakończywszy. Z tego względu postanowiłem, że podejmę się 

problematyki zagadnienia społecznej szkodliwości czynu, aby bliżej przyjrzeć się tejże instytucji, pokazać, czym jest, z 

czego się składa, jak powinno się ją stosować i dlaczego tak, a nie inaczej. 

 

II. Uwagi ogólne na temat społecznej szkodliwości czynu 

 Społeczna szkodliwość czynu jest elementem sprzężonym z szeroko pojętym czynem zabronionym, wprawdzie 

powoływane pojęcie nie doczekało się definicji legalnej, za to ustawodawca – w konkretnych aktach prawnych – 

wskazuje na pewne elementy, za pomocą których można ów stopień społecznej szkodliwości ocenić,  powszechnie 

przyjmuje się, że jeżeli jej stopień jest „znikomy”, wówczas przestępność czynu jest wyłączona, w takim wymiarze 

okoliczność ta jest warunkiem determinującym byt przestępstwa1, a raczej jego niebyt; jak słusznie stwierdza L. 

Garlicki2, można ją potraktować jako „specyficzną okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną, której nie można 
zaliczyć ani do okoliczności wyłączających bezprawność czynu, ani do okoliczności wyłączających winę” . 

Jeżeli o chodzi o przymiot „znikomy”, to pozwolę sobie zwrócić uwagę, że już na gruncie Kodeksu Karnego z 

1969r.3 uzależniano istnienie przestępstwa od społecznego „niebezpieczeństwa” czynu występującego w stopniu 

większym niż znikomy4. Na gruncie obowiązującego obecnie Kodeksu Karnego5 ustawodawca postanowił, że „nie 
stanowi przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma”, a – w najbardziej nas interesującym – 

Kodeksie Karnym Skarbowym6, że „nie jest przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego 
społeczna szkodliwość jest znikoma.”, oczywiście należy stwierdzić, że chodzi tutaj o czyn wypełniający znamiona 

przestępstwa, który to jednak ze względu na swą merytoryczną nietypowość nie zasługuje, by potraktować go jako 

przestępstwo. 

Skoro społeczna szkodliwość czynu nie doczekała się kodeksowej definicji, a wiemy, że istnieją elementy, które 

mają pozwolić na wypracowanie jej oceny, wówczas istotną kwestią pozostaje, jakie będą to kryteria7, jak je rozumieć, 

czy jakieś znaczenie ma kolejność ich wymieniania, czy stanowią katalog zamknięty, czy też nie. O tym i o pozostałych 

kwestiach nieco później. 

Póki co zwrócić należy zwrócić uwagę, że poruszane zagadnienie jest elementem definicji przestępstwa i 

wykroczenia skarbowego, inaczej, niż w przypadku powszechnego prawa karnego8, co prowadzi do wniosku, że 

definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego realizuje zasadę nullum crimen sine periculo sociali9. 

W doktrynie prawa karnego zagadnienie społecznej szkodliwości czynu należy niewątpliwie do jednego z 

takich, które to wywołuje wiele wątpliwości10, nie mówiąc już o kwestiach spornych, pośrednio wynika to z 

                                                           
1 Zwrócić trzeba uwagę, że na gruncie KKS – odmiennie, niż to się ma w KK – znikomość społecznej szkodliwości czynu należy odnosić do przestępstw, jak i 
wykroczeń skarbowych. 
2 L. Garlicki, Prawo Karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 150. 
3 Kodeks Karny z 19 kwietnia 1969r., (Dz.U. nr 13, poz. 94). 
4 Element znikomości pojawia się w art. 26 § 1, zwrócić uwagę należy, że obecnie społeczne „niebezpieczeństwo” zostało zastąpione społeczną 
„szkodliwością”, gdyż pierwsza z tych nazw była zdecydowanie za szeroka i powodowała znaczne trudności interpretacyjne, co wcale nie oznacza, że 
„szkodliwość” ich nie przysparza. 
5 Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 88, poz. 553. 
6 Kodeks Karny Skarbowy z dnia 10 września 1999 r., Dz. U. Nr 83, poz. 930. 
7 W powszechnym prawie karnym pomocnym w tym zakresie jest art. 115 § 2 wg którego „Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości sąd bierze pod 
uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez 
sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia”, ustawodawca w 
kodeksie karnym skarbowym (art. 53 § 7) przyjął niemalże identyczne kryteria, różnice obserwujemy przede wszystkim ze względu na różny przedmiot 
ochrony. 
8 Por. A. Marek, Prawo Karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2007, s. 89. 
9 F. Prusiak, Komentarz do art. 1 kodeksu karnego skarbowego, [w:] F. Prusiak, Kodeks Karny Skarbowy. Koemntarz. Tom I (art. 1-53), Kraków 2006, 
publikacja elektroniczna lex. 
10 A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz, Tom I, Gdańsk 2000, s. 25 i n. 



65 | S t r o n a  

 

 

wynaturzeń jakie miały miejsce przed 1989 rokiem, a także związanych z brakiem zrozumienia charakteru i powodów 

jej funkcjonowania. 

 

III.  Elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. 

 Zgodnie z literą artykułu 53 § 7 KKS  na społeczną szkodliwość wpływa „rodzaj i charakter zagrożonego lub 
narażonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na 
uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać 
zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia.” 

Uznać należy, że wymienione powyżej środki oceny są  związane wyłącznie z danym czynem, z jego stroną 

przedmiotową oraz podmiotową, nie należy ich traktować, jako okoliczności, które dotyczą sprawcy, czy takich, które 

charakteryzują jego właściwości i warunki osobiste, fakt, jak do tej pory się zachowywał, itd., mimo że wpływają na 

wymiar kary, to nie mogą rzutować na szkodliwość czynu11. 

Wyliczenie z art. 53 § 7 należy uznać  za zamknięte, czemu wyraz dał sam ustawodawca, nie stosując zwrotu 

typowego dla wyliczeń przykładowych12 „w szczególności”,  tak samo sprawa została potraktowana na gruncie KK; 

wniosek płynie stąd taki, że skoro ów wyliczenie ma charakter wyczerpujący, to stopień społecznej szkodliwości można 

wyłącznie oceniać tylko w oparciu o te wyżej wskazane. 

Nie przypadkowa wydaje się również kolejność wymienionych kryteriów oceny, na pierwszych miejscach 

wymienia się te o naturze przedmiotowej13 , dopiero później wskazuje się na te, o charakterze podmiotowym,  świadczy 

to  o tym, że ustawodawca przyznał prym tym pierwszym i nakazał je traktować jako swoisty punkt orientacyjny w 

procesie oceny, elementy podmiotowe – również bardzo istotne – zostały potraktowane jako drugorzędne, bowiem 

literalnie potraktowano o nich na końcu, a w dodatku użyto zwrotu „jak również”14 

Przyjrzyjmy się im nieco bliżej, jako pierwsze w kolejności wymienia się „rodzaj i charakter zagrożonego lub 
naruszonego dobra”; jako pewnik należy potraktować fakt, że samo pojęcie „dobra” jako takiego interpretowane może 

być różnie, a w szczególności zależy to od tego, jak będziemy je postrzegać  w konkretnej sferze(ustawodawstwie), w 

której system i hierarchia wartości może być odrębna od następnego , stąd rodzaj i charakter naruszonego lub 

zagrożonego dobra odnosi się proporcjonalnie do stopnia społecznej szkodliwości, działa to na zasadzie, że im dane 

dobro „waży” więcej w systemie wartości przyjętej w danym ustawodawstwie, tym surowiej należy oceniać jego 

naruszenie. Kodeks karny skarbowy udziela ochrony dobrom, którym jest mienie Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego i Unii Europejskiej15 . Ochrona mienia tych podmiotów  przebiega w różny sposób, od  zabezpieczenia 

przed powstaniem uszczerbku finansowego począwszy, przez zabezpieczenia przed nieprawidłowym prowadzeniem 

dokumentacji i nieprawidłowym obiegiem informacji,  po zabezpieczenia przed nieprawidłowościami przy weryfikacji 

postępowania podmiotów zobowiązanych. Im dalej od naruszenia mienia, tj. spowodowana uszczerbku finansowego, 

tym niższy stopień społecznej szkodliwości czynu. Daje temu wyraz zresztą sam ustawodawca, który na gruncie art. 53 

§ 7 KKS dokonuje rozróżnienia rodzaju i charakteru dobra, na dobro zagrożone i dobro naruszone. 

Następnie wymienia się „wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego”, inaczej możemy to 

nazwać przesłanką kwantyfikacji obowiązku finansowego16, a to dlatego, że dotyczy obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego, celnego, dewizowego i hazardowego. Sytuacja tutaj jest nader prosta, im dany 

obowiązek był bardziej istotny, większa była jego „waga”, tym większa szkodliwość czynu, im mniej, tym mniejsza, stąd 

naruszenie obowiązku zapłaty podatku będzie posiadało wyższą wagę, niż, np. naruszenie dotyczące składania i 

prowadzenia dokumentów prawem przewidzianych, jednakże trzeba zwrócić uwagę, że samo słowo „waga” jest 

pojęciem dobitnie ocennym17, stąd  praktyka sądowa ma ogromne pole do wartościowania tych obowiązków. 

                                                           
11 Zob. K. Buchała, A. Zoll, Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu Karnego, Kraków 1998, s. 623-624. 
12 Zwrotem „w szczególności”, jako wskazującym pewne przykładowe wyliczenia ustawodawca w kodeksie karnym skarbowym posługuję się wielokrotnie, 
spotkać to można w artykułach: 12§ 1, 13 § 1, 14, 19 §1, itd. 
13 Elementami przedmiotowymi są: rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, 
wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, natomiast 
podmiotowymi: postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. 
14 Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Społeczna szkodliwość czynu w prawie karnym skarbowym, http://www.lex.pl/akt/-/akt/spoleczna-szkodliwosc-czynu-
w-prawie-karnym-skarbowym---uwagi-praktyczne, (dostęp: 10 I 2015). 
15 T. Razowski, G. Łobuda, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587257112/ 
123135?keyword=kodeks%20karny%20skarbowy&tocHit=1, (dostęp: 10 I 2015). 
16 T. Razowski, G. Łobuda, Kodeks..., op. cit. 
17 T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 53 kodeksu karnego skarbowego, [w:] T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, publikacja 
elektroniczna: LEX. 

http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/16852901#art(53)par(7)
http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/16852901#art(53)par(7)
http://www.lex.pl/akt/-/akt/spoleczna-szkodliwosc-czynu-w-prawie-karnym-skarbowym---uwagi-praktyczne
http://www.lex.pl/akt/-/akt/spoleczna-szkodliwosc-czynu-w-prawie-karnym-skarbowym---uwagi-praktyczne
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Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na pewną kwestią. Mianowicie chodzi o fakt, iż zakres oceny stopnia 

społecznej szkodliwości jest wyznaczony przez ustawodawcę jakoby z góry. Zakłada on przecież dolną i górną granice 

ustawowego zagrożenia, należy je interpretować więc jako najwyższy i najniższy stopień społecznej szkodliwości18. 

Następną przesłanką jest „wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej”. 

Wysokość uszczuplonej należności (narażonej na uszczuplenie) wzięto pod uwagę na etapie typizacji zachowań – od 

niej jest uzależniona kwalifikacja prawna czynu oraz stosowanie instytucji wymiaru kary. Wniosek stąd taki, że stopień 

materialnej oceny cechy deliktu karnoskarbowego uwikłany będzie w ocenę dokonaną wcześniej przez normodawcę. 

W taki oto sposób kwota uszczuplonej należności niewiele przekraczająca ustawowy próg być może będzie mogła  

stanowić podstawę do przyjęcia nieznacznego czy nawet znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu.  Ponad to 

trzeba zwrócić uwagę, że odgrywa ona istotne znaczenie wyłącznie w zakresie czynów, co do których zespołu znamion 

należy, natomiast nie będzie brana pod uwagę w ogóle, jeżeli przestępstwo (wykroczenie) skarbowe nie będzie polegało 

na uszczupleniu (narażeniu na uszczuplenie) należności publicznoprawnej. 

Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu wpływają również „sposób i okoliczności popełnienia czynu 
zabronionego”. Ów przesłanka winna być nieco inaczej odbierana na gruncie powszechnego prawa karnego, niżli w 

prawie karnym skarbowym19, wspólnym elementem jest natomiast fakt, że mogą one wpływać zarówno dodatnio, jak i 

ujemnie na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. W swej materii nawiązuje do kształtu typizacji zachowań20, bowiem 

stanowią one swoistą determinantę elementów modalnych czynu. 

Obok poruszonych kryteriów przedmiotowych na ocenę stopnia społ. Szkodliwości mają wpływ również 

okoliczności podmiotowe. Na pierwszym miejscu wymienia się „postać zamiaru sprawcy”21, jednakże rzadko jest ono 

ujęte jako znamię czynu zabronionego. Wskazać należy, że w grę wchodzi oczywiście zarówno zamiar bezpośredni, jak 

i ewentualny, przy czym ten pierwszy, ze względu na czynność czasownikową „chcenia popełnienia czynu 

zabronionego” będzie miał w sobie wyższy ładunek stopnia społecznej szkodliwości niżli „godzenie się na popełnienie 

czynu”. 

Następnie KKS odwołuje się do „motywacji”, rozumianej jako intelektualne przyczyny działania 

sprawcy22.Motywacja może wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na ocenę stopnia społ. szkodliwości, inaczej należy 

ocenić sprawcę, który działał w celu zapewnienia utrzymania rodziny, a inaczej takiego, który popełnia czyn 

zabroniony wyłącznie z chęci zysku. 

Ostatnim elementem jest „rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia”. Służy ona do oceny 

stopnia społecznej szkodliwości w przypadku przestępstw nieumyślnych, których to istota polega na naruszeniu reguł 

ostrożności. 

W związku z tym, iż omówione zostały już wszystkie elementy, trzeba uczynić kilka uwag praktycznych. Po 

pierwsze wskazać należy, co zostało powiedziane już wcześniej, że oceniając stopień społecznej szkodliwości należy 

brać wyłącznie przesłanki związane z samym czynem. Społeczna szkodliwość czynu ma przybierać formę stricte 

zindywidualizowany, nie należy traktować jej w sposób uniwersalny, nie ma jednego jej egzemplarza, który to 

moglibyśmy przyporządkowywać konkretnym czynom. Po drugie, o społecznej szkodliwości czynu nie decyduje w 

żadnym wypadku suma elementów ocennych, a ich wypadkowa23. 

 

IV. Stopniowalność społecznej szkodliwości czynu 

Nie ulega wątpliwości, że społeczna szkodliwość czynu ma charakter stopniowalny. W związku z 

przestępstwem może występować z różnym nasileniem, co nie pozostaje obojętne w świetle skutków przewidzianych 

przez ustawodawcę w przypadku jej stwierdzenia. Z faktem tym związany jest obowiązek lub możność zastosowania 

określonych rozwiązań prawnych. 

                                                           
18 W taki sposób sprawę przedstawia A. Zoll, wg mnie jest to jak najbardziej słuszne przedstawienie, dlatego, że trudno sobie im wyżej granicy tym 
szkodliwość społeczna będzie większa, im niżej, mniejsza; zob. A. Zoll, Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz, Kraków 1998, s. 20-21. 
19 Ciężko jest nawet sobie wyobrazić, jak ktoś popełnia przestępstwo skarbowe w sposób okrutny, nacechowany nienawiścią, co jest naturalnie zrozumiałe 
na gruncie KK; zob. A Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe. Warszawa 2003, s. 233. 
20 P. Kardas, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, http://sip-1lex-1pl-1lex 
2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587257112/123135?keyword=kodeks%20karny%20skarbowy&tocHit=1 (odczyt: 19.01.2016) 
21 Ograniczę się tutaj do ogólnego wskazania, a po więcej szczegółów w tej materii; L. Garlicki, Prawo…, op. cit., s. 81 i n. 
22 A. Zoll, Kodeks karny…, op. cit., s. 396. 
23 Jednakże zwrócić uwagę należy w tym miejscu na fakt, że w nauce prawa karnego wskazuje się, że aby przyjąć znikomość społecznej szkodliwości- taką 
właściwość muszą wykazywać zarówno elementy przedmiotowe, jak i podmiotowe, w związku z tym „wypadkowość” traci na znaczeniu; por. L. Wilk, 
Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Katowice 2006,  s. 107 i n. 
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Możliwa jest przeto sytuacja, gdzie czyn zabroniony nie będzie zawierał w sobie społecznej szkodliwości24, 

wówczas taki czyn nie będzie stanowił przestępstwa (wykroczenia) skarbowego, co za tym- wyłączona będzie 

jakakolwiek odpowiedzialność. 

Czyn zabroniony może zawierać w sobie znikomy stopień społecznej szkodliwości. Znikomość determinować 

będzie- tak samo, jak w poprzedniej sytuacji- byt przestępstwa, bowiem ustawodawca wymaga stopnia społecznej 

szkodliwości wyższego niż znikomy, aby mówić w ogóle o przestępstwie (wykroczeniu) skarbowym. W związku z tym 

nie będzie stanowić przestępstwa (wykroczenia) skarbowego czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma (art. 1 § 

2 kks). 

W rozumieniu słownikowym25 „znikomy” oznacza tyle co „bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, 
rozmiarów lub znaczenia”. W nauce prawa, m.in. Feliks Prusiak26 wskazuje, że ze znikomością społecznej szkodliwości 

czynu mamy do czynienia, gdy ujemny ładunek jest „subminimalny”, natomiast SN27 stanowi, że ze znikomością 

społecznej szkodliwości mamy do czynienia wtedy „gdy rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo, charakter i rozmiar 
szkody wyrządzone jednym czynem, a także sposób działania sprawcy są na tyle nikłe, że w tym przypadku nie można 
mówić o przestępczości  czynu” 

 Czyn zabroniony, oprócz tego, że może w ogóle nie zawierać w sobie społecznej szkodliwości czynu i tego, że 

może być ona „znikoma”, wyróżniać się może niskim stopniem społecznej szkodliwości. Ów kryterium stanowi swoistą 

linię rozgraniczającą między przestępstwem, a wykroczeniem skarbowym w przypadku czynów przepołowionych. 

Niskim stopniem społecznej szkodliwości będzie emanował czyn zabroniony stanowiący „wypadek mniejszej wagi”28. 

W świetle art. 53 § 8 „wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej 

sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czynu”. Następnie ustawodawca przykładowo wskazuje, że wypadkiem mniejszej wagi będzie 

czyn, gdzie „uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu 
pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie 
wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w 
danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty 
małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.”. 
 W prawie karnym skarbowym możemy spotkać stopień społecznej szkodliwości czynu, który „nie jest 
znaczny”. Stwierdzenie takiego stopnia pozwala w świetle art. 20 § 1 KKS w zw. z art. 66 § 1 KKS na warunkowe 

umorzenie postępowania sprawcy przestępstwa skarbowego. W literaturze przyjmuje się, że zwrot "nie jest znaczny” 

nie jest równoważny z terminem „nieznaczny”, bowiem obejmuje swoim zakresem również wypadki o średniej 

społecznej szkodliwości czynu29, przy czym „nieznaczność” określić można – mniej więcej – terminem „niski”30. 

 

V. Podsumowanie 

Społeczna szkodliwość czynu jest pojęciem niezwykle ważnym na gruncie prawa, bowiem poprzez swoją 

nierozerwalność z czynem zabronionym wskazuje, jak należy klasyfikować konkretne zachowania, w jaki sposób je 

oceniać, jak stopniować, a w rezultacie takowa ocena wpływać będzie na ciężar zastosowanych sankcji. Pamiętać jednak 

należy, że każda decyzja w tej materii zapadać powinna w oparciu o konkretny przypadek, konkretnej sprawy. Termin 

ten ma już swoje lata, a na ich przestrzeni, w związku z ewolucją myśli prawnokarnej zmieniła się jej litera, jej 

postrzeganie i znaczenie w społeczeństwie. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż jest to zwrot niezwykle oceny, budził 

wątpliwości nie tylko za czasów „dawnego” ustawodawstwa, budzi je  po dziś dzień. Kwestią od zawsze poruszaną- 

budzącą najwięcej wątpliwości jest przede wszystkim ta, która odnosi się do możliwości zobiektywizowania orzekania o 

stopniu społecznej szkodliwości czynu. Mimo że wyznaczone są pewne kryteria oceny, to wciąż wydaje się, że jest ona 

jakby niekompletna, w szczególności ustawodawca nie precyzuje, jak wartościować zachowanie sprawcy i jego skutki z 

punktu widzenia społecznego. Takie rozwiązanie wiąże się z wielkim ryzykiem, wymagało by wielkich nakładów, a 

praktycznie rzecz biorąc- jest niewykonalne. W związku z tym, że problem (nie)obiektywizmu realnie istnieje – mogą 

pojawić się rozbieżne decyzje w świetle oceny stopnia społecznej szkodliwości. 

                                                           
24 Z. Radzikowska, A. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000, s.112. 
25 http://sjp.pwn.pl/szukaj/znikomy.html (odczyt: 26.01.2016) 
26 F. Prusiak, Komentarz, op. cit.  
27 Wyrok SN z dnia 2 czerwca 1997 r., II KKN 135/961. 
28 W doktrynie wskazuje się, że „wypadek mniejszej wagi” ma spowodować wkomponowanie w przepisy karno-skarbowe pewną elastyczność w zakresie 
ich stosowania; por. F. Prusiak, Komentarz do art. 53 § 8 kodeksu karnego skarbowego, [w:] F. Prusiak, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz. Tom I (art. 1-
53), Kraków 2006, publikacja elektroniczna LEX. 
29 A. Zoll, Kodeks karny… op. cit. S. 481. 
30 B. Koch, Ustawa karna skarbowa na tle kodyfikacji prawa karnego , PIP 1969, z. 4–5, s. 785 i n. 

http://sjp.pwn.pl/szukaj/znikomy.html
http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/dokument/16852901#art(53)par(8)
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Społeczna szkodliwość czynu jest – mimo pewnych niedoskonałości – potrzebna dla społeczeństwa, w którym 

ceni się zarówno bezpieczeństwo obywateli, jak i podejrzanych, et cetera.   

 

 

*** 

  

SOCIAL HARMFULNESS OF CRIMINAL FINANCIAL LAW 

 In this article we discussed was the issue of social harmfulness of the act is. It was pointed out what in general 

is the social harm of the act in the light of criminal law tax. It was indicated all  elements of this definition, attention 

was drawn to the gradation.
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Joanna Magnuszewska 
 

 

OSZUSTWO ZWYKŁE A OSZUSTWO CELNE – PODOBNE CZY ZUPEŁNIE INNE CZYNY 

ZABRONIONE? 
 

1. Uwagi wstępne 

Celem niniejszego artykułu jest analiza prawno- porównawcza wzajemnej relacji pomiędzy przestępstwami 

oszustwa zwykłego z kodeksu karnego (dalej: k.k.)  i oszustwa celnego z kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s). Jest 

to zagadnienie niezwykle ciekawe, ale budzące poważne kontrowersje, gdyż Sąd Najwyższy do tej pory nie 

wypowiedział się na temat wzajemnego oddziaływania przepisów art. 286 k.k. i 87 k.k.s. W praktyce stwarza to niemałe 

problemy z  nadawaniem kwalifikacji prawnej czynu. Z uwagi na charakter przywołanych przepisów, na etapie 

stosowania prawa dość często pojawiał będzie się problem zbiegu przywołanych czynów karalnych. W jaki sposób zbieg 

taki powinien zostać rozwiązany? I która reguła kolizyjna wydawać się może w takiej sytuacji najbardziej odpowiednia 

? Próbę odpowiedzi na te pytania podjąć można jednak, dopiero po dokładnym przeanalizowaniu znamion ustawowych 

przywołanych przepisów. 

 

2. Cechy charakterystyczne oszustwa zwykłego z Kodeksu karnego 

Przestępstwo oszustwa z art. 286 k.k. zaliczone zostało przez ustawodawcę do przestępstw 

publicznoskargowych, czyli ściganych z urzędu. Ustawowy opis znamion przestępstwa oszustwa stawia kilka 

wymogów, które muszą zaistnieć, aby dopuszczalne było skazanie sprawcy za ten właśnie czyn.  

Bardzo istotny jest element doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Może być 

to zarówno mienie należące do tej osoby, jak i inne rzeczy, którymi ma ona prawo dysponować. Andrzej Zoll1 wskazuje, 

że przy przestępstwie oszustwa pojęcie mienia, jako przedmiotu ochrony obejmuje swoim zakresem wszelkie prawa 

majątkowe, rzeczowe i obligacyjne, a także świadczenia, usługi oraz pożytki czy zyski. Dla przypisania 

odpowiedzialności karnej sprawcy konieczne jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez osobę pokrzywdzoną. 

Musi zatem istnieć swoisty związek przyczynowo – skutkowy między zachowaniem sprawcy i zachowaniem 

pokrzywdzonego. Pokrzywdzony  rozporządza mieniem w sposób samodzielny, jednak na skutek wpływu zachowania 

sprawcy. Istotnym elementem występującym przy przestępstwie z art. 286 § 1 k.k. jest element dobrowolności działania 

pokrzywdzonego2. Niejako sam podejmuje on decyzję i zgodnie z własną wolą dokonuje czynności rozporządzającej. 

Jest to charakterystyczna cecha przestępstwa oszustwa, gdyż przy innych przestępstwach przeciwko mieniu (rozbój, 

kradzież) pogorszenie sytuacji majątkowej następuje w sposób przymusowy.   Za niekorzystne rozporządzenie mieniem 

uznawane jest zarówno powodujące uszczerbek w majątku pokrzywdzonego (damnum emergens), jak i zmniejszające 

przyszłe zyski (lucrum cessans)3. Dla ocenienia przez sąd, że nastąpił fakt niekorzystnego rozporządzenia mieniem 

konieczne będzie zatem porównanie sytuacji finansowej pokrzywdzonego przed dokonaniem tej czynności, ze stanem 

po jej dokonaniu. Do oceny tego związku konieczny będzie tzw. test warunku właściwego4, który pomoże w ustaleniu, 

że zachowanie sprawcy to konieczny warunek wystąpienia skutku w postaci rozporządzenia mieniem. W tym miejscu 

zaznaczyć należy, że o niekorzystności rozstrzygać należy wyłącznie z punktu widzenia interesów osoby 

rozporządzającej lub innej osoby pokrzywdzonej5. 

Jak zaznacza Sąd Najwyższy6 ,,powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do 

niekorzystnego rozporządzenia.” Pojęcie niekorzystnego rozporządzenia jest zatem semantycznie szersze niż pojęcie 

szkoda, a do jego zaistnienia wystarczy już samo pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego. Pojęcie 

rozporządzenie mieniem na gruncie prawa karnego tłumaczyć należy autonomicznie, w oderwaniu od jego 

cywilistycznego pochodzenia. Przez rozporządzenie mieniem na gruncie art. 286 k.k. należy rozumieć ,, wszelkie 

czynności prowadzące do zmiany stanu majątkowego, w szczególności zmiany we władaniu mieniem”7.  

  Oszustwo to przestępstwo materialne i skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia należy do ustawowych 

znamion tego czynu. Przestępstwo oszustwa zostaje więc dokonane w momencie niekorzystnego rozporządzenia 

                                                           
1 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz t. III, red. A. Zoll,  Zakamycze 2006, s. 270. 
2 Tamże, s. 274. 
3 Tamże, s. 293. 
4 Tamże, s. 297. 
5 Tamże, s. 293. 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r. V KKN 267/00, http://sip.lex.pl (dostęp 8.11.2015) 
7 W. Cieślak, Rozporządzenie mieniem jako znamię wymuszenia rozbójniczego, Palestra 1995, z. 11-12, s. 53. 
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mieniem, w orzecznictwie wskazuje się, że droga pochodu przestępstwa oszustwa kończy się w tym właśnie momencie . 

Zaś do chwili, kiedy takie rozporządzenie mieniem nastąpi istnieje stan usiłowania oszustwa8. 

Dla zaistnienia przestępstwa oszustwa konieczne jest także określone zachowanie sprawcy, które może polegać na: 

  wprowadzeniu w błąd, tzw. oszustwo czynne,  czyli wywołaniu u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o 

rzeczywistości. Błąd w rozumieniu przestępstwa oszustwa to fałszywe wyobrażenie, czyli urojenie albo 

nieświadomość danego faktu9. Wprowadzenie w błąd może nastąpić w dowolnej formie. Może to być 

wprowadzenie w błąd za pomocą faktów konkludentnych, czyli zamierzonego zachowania sprawcy, z którego 

pokrzywdzony sam ma wysnuć błędne wnioski. Dowolna forma może też dotyczyć przemilczenia , czyli 

nieprzekazania przez sprawcę czynu  informacji dotyczących prawdziwego stanu rzeczy10. Sam błąd jak 

wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego może to być błąd co do osoby, co do rzeczy lub co do zjawiska albo 

zdarzenia. Oszustwo, które zaistnieje na podstawie przesłanki wprowadzenia w błąd jest przestępstwem 

podwójnie skutkowym. Musi zaistnieć tu związek między zachowaniem się sprawcy, a skutkiem w postaci 

błędnego wyobrażenia o rzeczywistości oraz związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a 

rozporządzeniem mieniem11.; 

 wyzyskaniu błędu, tzw. oszustwo bierne,  czyli celowym skorzystaniu z mylnego wyobrażenia o rzeczywistości 

występującego u pokrzywdzonego. W tym stanie faktycznym sprawca będąc świadomym mylnego 

wyobrażenia o rzeczywistości, nie wyprowadza pokrzywdzonego z błędu, chcąc doprowadzić do 

niekorzystnego rozporządzenia przez niego mieniem. Jednak przy takiej postaci oszustwa należy poczynić 

założenie, iż sprawca według określonych okoliczności miał zarówno obowiązek, jak i możliwość 

wyprowadzenia z błędu osoby dokonującej rozporządzenia mieniem12.; 

 wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania, tzw. 

oszustwo bierne, czyli wykorzystaniu sytuacji, w której pokrzywdzony ze względu na różne przeszkody nie ma 

możliwości właściwie zrozumieć swojego działania i pokierować nim. Aby stwierdzić, że sprawca wykorzystał 

niezdolność danej osoby, konieczne jest ustalenie, że osoba ta w czasie rozporządzenia nie miała świadomości 

jaką czynność prawną zawiera, ani jakie skutki ekonomiczne czy prawne z niej wynikają lub mogą wyniknąć 

dopiero w przyszłości13. Zaznaczyć należy, że niezdolność, którą sprawca  wyzyskuje może być czasowa lub 

trwała, a dla wypełnienia znamienia nie mają znaczenia ani przyczyna tej niezdolności, ani sposób w jaki 

sprawca tą niezdolność wykorzystał.14 

Jak wskazał Sąd Najwyższy15, że ,,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”. Tak więc inne działania, które także poskutkują niekorzystnym rozporządzeniem mieniem pozostają poza 

zakresem penalizacji przez art. 286§ k.k.  

Do ustawowych znamion czynu należy też element celowego działania sprawcy, nastawionego na osiągnięcie 

korzyści majątkowej. Cel ten zostanie zrealizowany zarówno poprzez powiększenie aktywów, jak i zmniejszenie jego 

pasywów. Sprawca może korzyść majątkową uzyskać sam, a także może ją uzyskać inna osoba na skutek jego 

przestępnego działania.  

Przestępstwo oszustwa charakteryzuje się dwoma przedmiotami czynności wykonawczej16. Sprawca działa tutaj 

zarówno na osobę, która dokonuje niekorzystnego rozporządzenia, jak i na mienie, które ów sprawca uzyskuje w 

wyniku tego rozporządzenia. Znamiona czynu oszustwa wymagają zarówno tożsamości podmiotu w odniesieniu do 

wprowadzenia w błąd, oraz dokonania rozporządzenia mieniem. Niewymagana jest natomiast tożsamość osoby 

pokrzywdzonej z rozporządzającą mieniem. Taka sytuacja jest jednak dopuszczalna tylko, gdy dokonujący 

rozporządzenia ma prawną lub faktyczną możliwość do dysponowania mieniem cudzym. 

 Główne znamiona przestępstwa oszustwa celnie podsumowuje Sąd Najwyższy w wyroku z 1973r. stanowiąc, że 

,,elementy przedmiotowe oszustwa muszą się mieścić w świadomości sprawcy i muszą być objęte jego wolą. Sprawca 

nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć w tym celu użyć określonego sposobu 

działania lub zaniechania. Jeżeli jeden z tych elementów nie jest objęty świadomością – nie ma oszustwa i jeśli któregoś 

                                                           
8 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 609. 
9 Kodeks karny. Część…, s. 275. 
10 Tamże, s. 280. 
11 Tamże, s. 276. 
12 Tamże, s. 282. 
13Tamże, s. 285. 
14 M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2014, s. 718. 
15 Wyrok Sady Najwyższego z 2 grudnia 2002r. IV KKN 135/00, http://www.lexlege.pl/orzeczenie/58622/iv-kkn-135-00-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-
karna/, (dostęp: 10/11/2015). 
16 Kodeks karny. Część…, s. 297. 
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z nich sprawca nie chce, lecz tylko nań się godzi – również nie ma oszustwa. Oszustwo może być przestępstwem 

popełnionym tylko umyślnie z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, obejmującym cel i sposób działania”17. Tak więc 

strona podmiotowa czynu to umyślne zachowanie się sprawcy. Sprawca swym zamiarem powinien obejmować cel oraz 

sposób działania, konieczny do realizacji założonego celu. Tak więc podejmując przestępne działanie powinien on mieć 

wyobrażenie konsekwencji jego zachowania. Zamiar sprawcy powinien obejmować dwie płaszczyzny: intelektualną ( 

wprowadzenie błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności pokrzywdzonego) oraz świadomość, że ze swego działania 

może uzyskać korzyść majątkową.  

 

3. Czym jest oszustwo pokradzieżowe? 

Szczególny typ oszustwa przewiduje art. 286 w § 2, jest to tzw. oszustwo pokradzieżowe18. Jego istotą jest 

żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Typ oszustwa z § 2 jest dość specyficzny, 

gdyż sprawca nie musi stosować żadnych podstępnych zabiegów dla uzyskania korzyści majątkowej, a wystarczy samo 

żądanie jej. Jest to więc czyn przestępny o charakterze formalnym, które uznaje się za dokonany już  w momencie 

złożenia żądania. Przestępstwo to popełnić można umyślnie w zamiarze bezpośrednim, jednak w odróżnieniu od art. 

286 §1 nie jest to przestępstwo kierunkowe. Podobnie jak przy oszustwie z §1 art. 286 k.k. występują tutaj dwa 

przedmioty czynności wykonawczej19. Po pierwsze jest to osoba, do której skierowane jest żądanie przekazania korzyści 

majątkowej. Zaznaczyć należy, że nie musi być ona  tożsama z osobą, której rzecz została zabrana bezprawnie. Po drugie 

przedmiotem czynności wykonawczej jest cudze mienie. Może ono być własnością osoby, co do której skierowane jest 

żądanie sprawcy, albo czyjąkolwiek inną własnością. 

Ustawowe zagrożenie karą przy przestępstwie oszustwa w formie z §1 i 2 art. 286 k.k. to od 6 miesięcy do 8 lat kary 

pozbawienia wolności. Sąd ma kompetencję do łagodniejszego potraktowania sprawcy, gdy zaistnieje wypadek 

mniejszej wagi określony w §3. Wtedy może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 

lat 2.  

 

4. Cechy charakterystyczne oszustwa celnego z Kodeksu karnego skarbowego 

Wśród przestępstw skarbowych znaczące miejsce zajmuje grupa przestępstw celnych.  W Kodeksie karnym 

skarbowym odnaleźć je możemy w Rozdziale 7, Działu II części szczególnej kodeksu o nazwie Przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami.  

Przestępstwo oszustwa celnego unormowane zostało w art. 87 Kodeksu karnego skarbowego. W doktrynie 

oszustwem celnym określa się też zachowanie opisane w art. 92. k.k.s., czyli wyłudzenie zwrotu należności celnej20. 

Znamiona przywołanych powyżej przepisów jednak tylko częściowo podobne są do tych z art. 286 k.k., czyli 

klasycznego oszustwa.  

Sprawca oszustwa celnego czyni zadość obowiązkowi przedstawienia towaru i dokonuje zgłoszenia celnego, 

jednak jednocześnie w ramach procedur wprowadza w błąd organ celny21. Czyn swój popełnia więc umyślnie, a ustawa 

Kodeks karny skarbowy nie przewiduje nieumyślnej odmiany tego przestępstwa. Należy zastanowić się czy można 

popełnić oszustwo celne z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym. Violetta Konarska Wrzosek22 przedstawia pogląd, 

iż do wprowadzenia organu w błąd konieczny jest zamiar bezpośredni, ale co do narażenia na uszczuplenie, czyli skutku 

działania sprawcy wystarczy już zamiar ewentualny. 

Przestępstwo oszustwa celnego ma charakter powszechny. Może je popełnić każdy człowiek zdolny do ponoszenia 

odpowiedzialności karnoskarbowej. Czynu dopuszcza się więc każdy, kto wprowadza organ w błąd dotyczący ustalenia 

należności celnych lub kwestii istotnych dla innych ograniczeń celnych.  Organami uprawnionymi do kontroli celnej są 

urząd celny i izba celna, jednak sprawca zazwyczaj realizuje znamię czynnościowe poprzez wprowadzenie w błąd 

funkcjonariuszy celnych wykonujących kontrolę celną 23. 

Czynność sprawcza podmiotu tego przestępstwa  polega na wprowadzeniu w błąd, czyli wytworzeniu w organie celnym 

mylnego wyobrażenia o elementach istotnych dla ustalenia należności celnych lub ustalenia zakresu ograniczeń 

celnych. Jak wskazuje T. Grzegorczyk24 działanie sprawcy najczęściej polega na formalnym, pisemnym zgłoszeniu 

nieprawdziwych danych dotyczących danego towaru wprowadzanego na wspólnotowy obszar celny. Fałszywe 

                                                           
17 Wyrok SN z 22 listopada 1973r.  III KR 278/73,  https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/06/przestepstwo-oszustwa-wybor-orzecznictwa, 
(dostęp:  10.11.2015) 
18 M. Mozgawa, Kodeks… , s. 718. 
19 Kodeks karny. Część…, s. 325. 
20 L . Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz., Warszawa 2014, s. 422. 
21 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warszawa 2009, s. 402. 
22 V. Konarska – Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 309. 
23 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warszawa 2012, s. 783. 
24 T. Grzegorczyk, Kodeks karny…, s. 414-415. 
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informacje mogą wpłynąć na zmniejszenie obciążenia należnościami celnymi albo mogą wywrzeć znaczący wpływ na 

reglamentację pozataryfową.  W tym miejscu należy jednak wskazać, iż znamię wprowadzenia w błąd nie wystąpi, jeśli 

w świadomości funkcjonariusza celnego nie wytworzy się nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Wtedy sprawca 

dopuszcza się usiłowania oszustwa celnego, które karalne jest jedynie w typie podstawowym z §1 i §2 art. 87.  

Poza zakresem penalizacji, odmiennie niż w art. 286 k.k. pozostaje wyzyskanie błędu, czyli wykorzystanie przez 

sprawcę rozbieżności między stanem faktycznym, a jego obrazem w świadomości osoby działającej w imieniu organu 

celnego. 

Art. 87 k.k.s nie wymaga podstępnego działania sprawcy, zatem znamiona tego czynu wypełni już samo podanie 

nieprawdziwych danych np. w deklaracji skróconej przedstawianej organowi wraz z towarem, a także dokumentach 

zrównanych z nią czy w zgłoszeniu celnym25.  Wprowadzenie w błąd organu celnego może dotyczyć rodzaju towarów, 

ich wartości, ilości czy miejsca pochodzenia. Przedmiotem błędu muszą być okoliczności ważne dla obliczenia 

należności celnej lub ważne z punktu widzenia reglamentacji pozataryfowej np. elementy kalkulacyjne czy kraj 

pochodzenia danego towaru26.  Poza tym należy podkreślić, że oszustwa celnego nie stanowi sytuacja, gdy sprawca 

sprowadza przedmioty pochodzące z przestępstwa dokonanego za granicą, czy też towary, które nie podlegają 

obowiązkowi zapłaty należności celnych. 

 W przeciwieństwie do oszustwa zwykłego z art. 286§1 k.k. oszustwo celne może być popełnione jedynie przez 

działanie. Tak więc błędne interpretacje stanu faktycznego, czy prawnego, których dokona organ celny, a wykorzysta je 

wnioskodawca, nie będą wyczerpywały znamion oszustwa celnego.27 Oszustwo celne jest przestępstwem umyślnym, z 

dopuszczalnością wystąpienia obu postaci zamiaru – bezpośredniego i ewentualnego. 

 Art. 87 w § 1 i 2 przewiduje dwa podstawowe typy przestępstwa oszustwa celnego. Przy czym § 2 stanowi 

swoiste lex specialis wobec typu z § 128.  Oba te paragrafy opisują te same czynności sprawcze, jednak chronią dwa 

różne dobra prawne. W §1 chronione są należności celne, a w §2 zasady reglamentacji pozataryfowej29.  Pojęcie 

reglamentacji pozataryfowej definiuje art. 53 § 33 k.k.s. ,, określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w ramach wspólnej polityki 

handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu 

lub przywozu towarów, takie jak środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, 

a także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione przez właściwy organ 

administracji państwowej.” Przestępstwo z §1 ma charakter finansowy,  chroniony jest tutaj budżet Unii Europejskiej i 

Skarbu Państwa przed narażeniem na uszczuplenie należności celnej. Jest to przestępstwo o charakterze materialnym. 

Natomiast przestępstwo z §2 chroni prawidłowy przebieg procesu reglamentacji, co jest w interesie gospodarczym 

państw, które przynależą do unii celnej. Takie oszustwo przeciwko reglamentacji pozataryfowej ma charakter formalny, 

w przeciwieństwie do typu podstawowego z § 1, gdzie skutkiem jest niebezpieczeństwo uszczuplenia należności celnej. 

 Oszustwo celne w podstawowej formie z §1 a także zmodyfikowanej z § 2 zagrożone jest sankcją alternatywno 

– kumulatywną kary pozbawienia wolności do lat 5 oraz kary grzywny do 720 stawek dziennych. 

Art. 87 w § 3 i 4 wyznacza uprzywilejowane formy czynu opierając się na kryterium ilościowym. W §3 przewidziano 

wyjątek przez wzgląd na małą wartość uszczuplenia należności celnej lub małą wartość towaru lub usługi objętych 

reglamentacją pozataryfową. W takim przypadku sprawca podlega karze grzywny w maksymalnej wysokości 720 

stawek dziennych. § 4 przywołanego artykułu  to wykroczenie skarbowe, którego sprawca podlega jedynie karze 

grzywny ze względu na nieprzekroczenie granicznego ustawowego progu kwotowego, który wynosi 8750zł.  

Jak zaznacza T. Grzegorczyk30 przy skazywaniu za każdą z postaci czynu oszustwa celnego sprawcy grozi także 

przepadek przedmiotów, a przy skazaniu z art. 87 § 1 i 2 sąd ma także kompetencję do orzeczenia zakazu prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej. 

 

5. Przestępstwo wyłudzenia zwrotu należności celnej z art. 92. k.k.s jako szczególny typ oszustwa celnego 

Czyn karalny z art. 92 k.k.s to tzw. przestępstwo wyłudzenia zwrotu należności celnej, drugi obok art. 87 k.k.s 

typ oszustwa celnego31. Przepis tego artykułu ma na celu ochronę interesu finansowego Unii Europejskiej i Skarbu 

Państwa. Podmiotem tego czynu tak jak przy przestępstwie z art. 87 k.k.s  może być każdy. Zachowanie sprawcy polega 

tutaj na wprowadzeniu w błąd organów celnych, które skutkuje narażeniem na nienależny zwrot lub umorzenie 

                                                           
25 Tamże, s. 403. 
26L . Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, s. 414. 
27 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo kare skarbowe, Warszawa 2009, s. 609. 
28P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks…, s. 781. 
29 W tym miejscu rozróżnić należy reglamentację taryfową i pozataryfową. Przy reglamentacji taryfowej istotą czynu jest niepoddanie towaru procedurom 
celnym koniecznym do uiszczenia należności celnych.  
30 T. Grzegorczyk, Kodeks karny…, s. 404. 
31 L . Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, s. 422. 
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należności celnych. W dyspozycji art. 92 k.k.s zwrot lub umorzenie muszą zawierać cechę ,,nienależności”, a więc 

zaistnieć musi brak podstawy faktycznej, jak również prawnej32. Jak zaznacza F. Prusak33 niekonieczne jest rzeczywiste 

nastąpienie zwrotu lub umorzenia należności, a wystąpić musi prawdopodobieństwo ich uszczuplenia.  

Wprowadzenie w błąd organu celnego może polegać zarówno na działaniu, poprzez podanie nieprawdziwych danych, 

jak i zaniechaniu, poprzez zatajenie określonych okoliczności. Na gruncie art. 92 k.k.s wprowadzenie w błąd polega 

najczęściej na tzw. oszustwie procesowym34, czyli przedstawieniu organowi orzekającemu o zwrocie lub umorzeniu 

fałszywych dowodów. Jak zaznacza Grzegorz Łabuda35 znamię zatajenia określonych danych jest lustrzanym odbiciem 

znamienia podania nieprawdziwych danych. Bowiem każde podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym to 

zarazem zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy. Fałszywość danych dotyczyć może samego wniosku o zwrot lub 

umorzenie należności, jak też dokumentów dołączonych do tego wniosku. Do wyczerpania znamion czynu wystarczy 

samo narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności. Mając na uwadze wskazany w art. 92§ 1 sposób 

popełnienia czynu, trzeba zaznaczyć, że przepis ten nie odnosi się do umorzeń czy zwrotów dokonanych z urzędu, gdyż 

w znamionach ustawowych wymaga określonego zachowania sprawcy czynu.  

Podobnie jak przy oszustwie celnym z art. 87 k.k.s. nie ma wymogu, aby czynność wprowadzenia organu w błąd miała 

charakter podstępny. Czynność sprawcza wprowadzenia w błąd może przybrać też formę działania za pośrednictwem 

pełnomocnika.36 W takiej sytuacji jego świadomość lub nieświadomość, że sprawca wprowadza w błąd organ, decyduje 

o przypisaniu mu lub nieprzypisaniu współdziałania w przestępstwie. 

Przepis art. 92 k.k.s dotyczy zwrotu należności celnej, czyli sytuacji, gdy należność taka  została wcześniej uregulowana. 

Natomiast sytuacja umorzenia należności może nastąpić w sytuacji, gdy zostały one naliczone i zaksięgowane, jednak 

ich nie uiszczono. Pojęcia te precyzuje Wspólnotowy kodeks celny37 w art. 235, który stanowi: 

,,: a) zwrot: zwrot całości lub części należności przywozowych lub wywozowych, które zostały uiszczone;  

b) umorzenie: decyzja o odstąpieniu od pobrania w całości lub w części długu celnego, bądź decyzja unieważniająca w 

całości lub w części zaksięgowanie kwoty należności przywozowych lub należności wywozowych, które nie zostały 

uiszczone.” 

Zwrot lub umorzenie należności może nastąpić na wniosek podmiotu lub z urzędu. Najczęstsze przypadki zwrotu lub 

umorzenia należności dotyczą sytuacji, gdy38: 

 kwota należności celnej nie była należna, czyli nie wynikała z przepisów prawnych, 

 kwota taka została zaksięgowana z naruszeniem terminów i warunków zaksięgowania retrospektywnego, 

 zgłoszenie celne zostało unieważnione, np. na skutek omyłki, 

 towary zostały zwrócone przez importera z powodu ich wad. 

Czyn wyłudzenia zwrotu należności celnej może być popełniony wyłącznie z winy umyślnej, jednak co do zamiaru 

sprawcy  istnieją w doktrynie rozbieżności.39 Wykładnia literalna przepisu wskazuje na znamię ,,nienależności” zwrotu 

lub umorzenia należności celnej, więc prawidłowym wydaje się pogląd, że wystarczy aby sprawca godził się z faktem, 

że zwrot lub uszczuplenie mogą być nienależne. 

Przepis ten podobnie jak art. 87 zawiera typ podstawowy przestępstwa, typ uprzywilejowany w § 2 gdy kwota narażona 

na uszczuplenie jest małej wartości oraz wykroczenie z §3, gdy należność celna nie przekracza kwoty 8750 zł.  

Przestępstwo z art. 92§ 1 podobnie jak przy oszustwie zagrożony jest także zakazem prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej. 

Karą za przestępstwo wyłudzenia należności celnej typu podstawowego jest kara grzywny do 720 stawek dziennych, 

kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie. Sprawca czynu z § 3 podlega karze grzywny maksymalnie 

do 720 stawek dziennych, zaś sprawca wykroczenia z § 4 jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

6. Porównanie znamion ustawowych 

Porównanie opisanych powyżej przepisów wskazuje jasno, że opisywane czyny karalne mają cechy wspólne, 

ale także znacznie różnią się od siebie. Oba czyny zabronione są to przestępstwa o charakterze powszechnym, które 

łączy element zachowania umyślnego sprawcy, polegającego na wprowadzeniu w błąd. W tym miejscu zaznaczyć 

                                                           
32 Tamże, s. 424. 
33 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t.2, Kraków 2006, s. 548. 
34 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks…, s. 803. 
35  Tamże, s. 802. 
36 Tamże, s. 803. 
37 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, http://sip.lex.pl, ( 8.11.2015). 
38 V. Konarska – Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo…, s. 310. 
39 W. Kotowski, B. Kurzępa, uznają jedynie możliwość popełnienia tego czynu w zamiarze bezpośrednim. Więcej na ten temat w W. Kotowski, B. Kurzępa, 
Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 415. Za możliwością wystąpienia także zamiaru ewentualnego opowiedzieli się L. Wilk, J. 
Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 424 oraz F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t.2, Kraków 2006, s. 548. 
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należy, iż oszustwo klasyczne swym zakresem obejmuje także inne formy zachowania sprawcy, gdyż penalizuje także 

wyzyskanie błędu lub niezdolności. Cechą charakterystyczną oszustwa z art. 286 k.k jest szczególna postać zamiaru 

bezpośredniego - zamiar kierunkowy (dolus directus coloratus). Sprawca oszustwa działa bowiem w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej. Oszustwo celne może być natomiast popełniane zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i 

ewentualnym i nie jest wymagane tutaj działanie sprawcy w określonym celu.. Omawiany art. 87 k.k.s przewiduje 

możliwość popełnienia tego przestępstwa jednie z działania, przy czym pozostałe opisywane czyny karalne mogą mieć 

formę zarówno działania, ale też zaniechania. Przedmiotem ochrony z art. 286 k.k. jest mienie, najczęściej należące do 

osoby fizycznej lub prawnej. Natomiast przepis oszustwa celnego chroni wyłącznie interes finansowym Skarbu Państwa 

i Wspólnoty Europejskiej. Oszustwo zwykłe należy do grupy przestępstw materialnych, którego ustawowym skutkiem 

jest rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego.  Natomiast czyn oszustwa celnego z k.k.s to przestępstwo tzw. z 

narażenia i ustawowo stypizowanym skutkiem jest tutaj  niebezpieczeństwo uszczuplenia należności 

publicznoprawnej40. Jeśli chodzi o granice kar przewidzianych za przywołane przestępstwa to oszustwo zwykłe ma 

wyższą górą granice zagrożenia karą pozbawienia wolności, jest to 8 lat. Przy oszustwie celnym zarówno z art. 87 k.k.s, 

jak i 92.k.k.s maksymalna kara pozbawienia wolności wynosi 5 lat, a dopuszczalna przez ustawodawcę jest także kara 

grzywny. 

 

7. Próba podsumowania 

Brak orzecznictwa SN stanowi asumpt do refleksji nad wzajemną relacją między przestępstwami będącymi 

przedmiotem powyższych rozważań. Zaznaczyć należy, że regulacja prawna oszustwa celnego w k.k.s. unormowana  

została w specjalnym rozdziale o nazwie ,,Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom 

celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami”. Przepisy tego rozdziału mają na celu ochronę zupełnie 

innego dobra prawnego, niż przy oszustwie zwykłym z k.k. Powstanie grupy przepisów, do których należy oszustwo 

celne, moim zdaniem, jasno wskazuje, że jest to regulacja bardzo szczegółowa i odnosząca się do konkretnych, 

enumeratywnie wymienionych w k.k.s sytuacji prawnych. Celem ustawodawcy było więc unormowanie w k.k.s 

przypadków prawnych, których znamiona ustawowe odbiegają od powszechnych przestępstw z k.k. i wykazują jakąś 

cechę szczególności, czy też wyjątkowości. Jak jednak rozwiązać zbieg przepisów art. 87 k.k.s z art. 286 k.k. ? Mimo 

braku orzecznictwa na ten temat,  istnieje możliwość subsydiarnego posiłkowania się  wyrokiem Sądu Najwyższego, 

który dotyczył zbiegu art. 76 k.k.s., czyli oszustwa podatkowego z art. 286 k.k. Andrzej Zoll41 przeprowadził analizę 

wzajemnego oddziaływania na siebie przepisów k.k. i k.k.s.  Zoll  wymienił różne konfiguracje zbiegu przepisów: od 

zbiegu pozornego rozwiązywanego za pomocą  zasady lex speciali derogat legi generali, po możliwość skazania jedynie z 

k.k., jedynie z k.k.s, kończąc na skazaniu z obu wymienionych przepisów, gdy pozostają one w idealnym zbiegu czynów 

karalnych.  Który sposób wydaje się najbardziej prawidłowy? Zdania są podzielone. Andrzej Zoll skłania się ku 

stosowaniu art. 87 k.k.s. jako lex specialis w stosunku do oszustwa zwykłego. Mając na  uwadze  szczegółowość 

regulacji, jaką stanowi kodeks karny skarbowy w stosunku do kodeksu karnego, prawidłowym rozwiązaniem, także 

moim zdaniem, wydaje się opowiedzenie się za  stanowiskiem, iż art. 87 k.k.s. traktować należy jako lex specialis.  

 

 

*** 

 

THE FRAUD CRIME AND THE CUSTOMS FRAUD CRIME  – SIMILAR OR ENTIRELY DIFFERENT PENAL 

ACTS? 

 In Poland very popular crime is a fraud, placed in art. 286 of the Criminal Code . The customs fraud, regulated 

in polish Tax Penal Code is not known as well. The purpose of the study was to compare the legal criteria of a crime. 

The article describes similarities and differences between this two criminal offences. In replay to the question from this 

article title, we can found some elements in common. But comparison shows many differences, too. This two penal acts 

from art. 87 Tax Penal Code and art. 286 Criminal Code may create problems in law practice. This issue is considered in 

article summary.

                                                           
40 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks…, s. 782. 
41 Kodeks karny. Część…, s. 315. 
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KLASYCZNE PRZESTĘPSTWO PODATKOWE – UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA 
 

Wprowadzenie 

„W życiu możemy być pewni tylko śmierci i podatków”, dla niektórych podatników te słowa Benjamina 

Franklina są jednak mocno dyskusyjne. Już w momencie pojawienia się podatków, czyli od czasów starożytnych, ludzie 

zastanawiali się jak można się od nich uchylić. Wówczas wykształciły się przestępstwa podatkowe. Aktualnie w polskim 

ustawodawstwie na ich czele widnieje przestępstwo zawarte w artykule 54 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: k. k. s.) 

– uchylanie się od opodatkowania. 

Zacznijmy jednak od podstawowych pojęć, które pomogą nam zrozumieć, od czego się uchylamy. W Polsce 

podatki stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa – powyżej 85%1. Pojęcie podatku zawarte jest w 

artykule 6 Ordynacji podatkowej (dalej: o. p.), według którego jest to „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz 

bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 

podatkowej”2. W drodze ustawy następuje nakładanie podatków i innych danin publicznych, stanowi o tym artykuł 217 

najważniejszego aktu prawnego w Polsce, Konstytucji RP3. Przepis ten jest wyrażeniem zasady wyłączności ustawowej 

w zakresie regulacji podatku4. 

Należy się również zastanowić czy uchylanie się od uiszczenia opłaty można podciągnąć pod uchylanie się od 

opodatkowania. W swoim artykule Anna Pęczyk-Tofel i Marcin Tofel zaznaczają, że dla celów k. k. s. opłata jest częścią 

definicji podatku. Jednak ma to miejsce tylko wtedy, gdy jest ona należnością budżetową o charakterze niepodatkowym, 

ale z właściwościami zbliżonymi do podatku5. 

Aby móc uchylić się od opodatkowania musi najpierw powstać obowiązek podatkowy. W doktrynie możemy 

spotkać się z jego dwoma znaczeniami. Pierwszym z nich jest abstrakcyjny obowiązek podatkowy – wskazuje on reguły 

opodatkowania, czyli stan faktyczny i jego konsekwencje prawne. Drugie znaczenie określa się, jako 

zindywidualizowany obowiązek podatkowy. Powstaje, gdy konkretny podmiot spełni odpowiednie przesłanki, których 

ziszczenie ponosi za sobą opodatkowanie6. Z chwilą powstania obowiązku podatkowego nawiązuje się stosunek 

podatkowoprawny, łączący związek publicznoprawny pobierający podatek z danym podmiotem, którego możemy 

wówczas nazwać płatnikiem. Następstwem prawnym obowiązku podatkowego jest zobowiązanie podatkowe. Określa je 

artykuł 5 o. p. – „Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do 

zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w 

miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego”7. Innymi słowy jest to konkretyzacja obowiązku podatkowego 

w stosunku do indywidualnej osoby. Konkretyzacja dotyczy trzech stref – wysokości podatku, terminu oraz miejsca jego 

zapłaty. Konieczną przesłanką powstania zobowiązania podatkowego jest powstanie obowiązku podatkowego. O. p. 

przewiduje wyjątek od tej zasady, jest nim instytucja przedawnienia prawa do wydawania decyzji ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego. 

Wyróżnia się dwa sposoby powstawania zobowiązania podatkowego, „następuje z dniem: 

1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 

2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania”8. 

 

Charakterystyka artykułu 54 Kodeksu karnego skarbowego 

Przepis 54 k. k. s. wymienia dwa przestępstwa - typu podstawowego i uprzywilejowanego oraz jedno 

wykroczenie skarbowe9. Ustawodawca określił je mianem uchylania się od opodatkowania, polegają one na 

nieujawnieniu właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładania 

                                                           
1 Polskie prawo podatkowe, red. W. Nykiel, Warszawa 2013, s. 11. 
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), art. 6. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), art. 217. 
4 W. Nykiel, op. cit., s. 27-28. 
5 A. Pęczyk-Tofel, M. S. Tofel, Odpowiedzialność karna skarbowa za uchylanie się od zapłaty opłat, Przegląd Podatkowy Nr 10, 2007 rok, s. 26-27. 
6 A. Olesińska „Polskie prawo podatkowe”, Toruń 2012, s. 37-39.  
7 Ordynacja podatkowa, art. 5. 
8 Ordynacja Podatkowa, art. 21§1. 
9 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks Karny Skarbowy: Komentarz, Warszawa 2012, s. 544. 
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deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie10. Przedmiotem ochrony prawnej jest tutaj realizowanie obowiązku 

podatkowego przynoszące mienie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego oraz budżetom ogólnym 

Wspólnot Europejskich11.  

W oparciu o wyżej wymieniony artykuł możemy wyróżnić trzy spenalizowane zachowania: 

1. nieujawnienie przedmiotu opodatkowania, 

2. nieujawnienie podstawy opodatkowania, 

3. nieskładanie deklaracji. 

Przedmiotem opodatkowania jest sytuacja faktyczna lub prawna, z którą przepisy prawa wiążą obowiązek 

zapłaty podatku. Przedmiot opodatkowania jest elementem konstrukcji podatku, określa się go w drodze ustawy. 

Przykładowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotem opodatkowania są wszelkiego 

rodzaju osiągnięte dochody12. Według orzecznictwa karnego skarbowego przedmiotem opodatkowania nie może być 

jednak nielegalna działalność, podatkowi nie podlegają działalności m. in. paserstwa czy sutenerstwa. Niezgłoszenie 

takich dochodów nie stanowi czynu zabronionego z artykułu 54 k. k. s. Również obowiązek ujawnienia przedmiotu 

opodatkowania nie może dotyczyć osób, jeżeli jego skutkiem byłoby samooskarżenie o przestępstwo13. Jednak nie 

można utożsamiać braku odpowiedzialności karnej z brakiem obowiązku podatkowego, która może istnieć niezależnie 

od niego. Sąd Najwyższy podkreśla także, że nie może tak być, że odpowiedzialność karna za nieujawnienie przedmiotu 

opodatkowania jest uzależniona od prowadzenia nielegalnej działalności, przynoszącej dochód. Mimo tego, że w 

każdych okolicznościach jest przestępstwem albo gdy w wyniku otrzymania zezwolenia nie byłaby przestępstwem14. 

Druga postać przestępstwa z artykułu 54 k. k. s. to nieujawnienie podstawy do obliczenia podatku przez 

podatnika. Podstawa opodatkowania, podobnie jak przedmiot opodatkowania jest określana w ramach konkretnych 

ustaw podatkowych. Opierając się na wyżej wymienionej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy 

wskazać, że w tym przypadku podstawą opodatkowania jest suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów 

opodatkowanych na zasadach ogólnych odejmując od niej odliczenia, które przysługują według ustawy15. Gdy podajemy 

dane niezgodne z rzeczywistością to również popełniamy czyn zabroniony, ponieważ nie ujawniamy przedmiotu 

opodatkowania lub podstawy obliczenia podatku. 

Trzecim przestępnym zachowaniem jest zaniechanie złożenia deklaracji, która ciągnie za sobą zamiar uchylenia 

się opodatkowania. Deklaracją w rozumieniu o. p. są „zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania 

obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”16. Zaniechanie złożenia 

deklaracji skutkuje niemożnością określenia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, ponieważ organ podatkowy nie 

posiada dokumentu na podstawie, którego jest w stanie go określić. Nie można utożsamiać opóźnienie wniesienia 

deklaracji, w której pierwszy raz powinniśmy podać przedmiot podatku lub podstawę do jego obliczenia z uchylania się 

od opodatkowania. Musi zostać wykazany zamiar17. 

Podmiotem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego na podstawie artykułu 54§1 k. k. s. jest podatnik. Delikt 

ten należy do kategorii czynów indywidualnych właściwych, czyli takich, które mogą być popełnione tylko przez 

określoną przepisami osobę. O. p. wymienia definicję podatnika, jednak ma ona niewielkie znaczenie praktyczne, 

ponieważ określenie podatnika musi być każdorazowo sprecyzowane w ustawie, normującej dany podatek18. 

Zarówno przestępstwo jak i wykroczenie uchylania się od opodatkowania ma charakter materialny, czyli składają 

się na nie czyn sprawcy i skutek tego czynu określony ustawą. Oznacza to, że jeżeli nie wystąpi określony skutek to nie 

zostaje popełniony czyn zabroniony. Wówczas dochodzi jedynie do usiłowania. W artykule 54 k. k. s. skutkiem jest 

narażenie na niebezpieczeństwo uszczuplenia podatku. Niebezpieczeństwo w tym przypadku oznacza, że wystąpienie 

uszczerbku finansowego zaistnieje z wysokim prawdopodobieństwem, chociaż nie musi nastąpić. W praktyce rzadko 

zdarza się usiłowanie nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, czy usiłowanie niezłożenia deklaracji, 

zazwyczaj ziszcza się skutek uszczuplenia podatku19. 

                                                           
10 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930), art. 54. 
11 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 188-189. 
12 Z wyjątkiem dochodów wymienionych w artykule 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
13 Patrz – Postanowienie SN z dn. 22 listopada 2011 r., IV KK 270/11, LEX nr 1095847 w powiązaniu z uchwałą SN z 19.7.1973, VI KZP 13/73. 
14 Wyrok SN z dn. 26 września 1996 r., IKZP 36/95, Prokuratura i Prawo 1996, nr. 12, s. 13. 
15 S. Baniak, op. cit., s. 188-189. 
16 Ordynacja podatkowa, art. 3 pkt 5. 
17 K. Buk, Uchylanie się od opodatkowania w świetle kodeksu karnego skarbowego, Doradztwo podatkowe Nr 7-8, 2006 rok, s. 31 i n. 
18 L. Wilk , Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] L. Wilk, J. 
Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy : komentarz, Warszawa 2014, s. 271. 
19 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy : komentarz, Warszawa 2012, s. 547. 
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Zarówno przestępstwa jak i wykroczenie polegające na uchylaniu się od opodatkowania polegają na umyślności. 

Umyślność może być z zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym, w tym przypadku mamy do czynienia z tym 

pierwszym. Podatnik uchylając się od opodatkowania wyraża chęć niezapłacenia należnego podatku w terminie20. 

Zagrożenie karą 

Kwota podatku narażonego na uszczuplenie ustanawia kryterium podziału deliktu skarbowego na typ 

podstawowy i uprzywilejowany przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego21.  

W artykule 54§1 k. k. s. wyrażone zostało przestępstwo typu podstawowego, zagrożone najsurowszą karą. 

Wynosi ona alternatywno-kumulatywnie karę grzywny do 720 stawek dziennych lub karę pozbawienia wolności do lat 

pięciu. Przestępstwo z paragrafu pierwszego może zostać nadzwyczajnie obostrzone, w przypadku kary pozbawienia 

wolności widełki wynoszą od miesiąca do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Natomiast w 

przypadku grzywny górna granica wynosi 1080 stawek dziennych. Nie wyłącza to również kumulatywnego orzeczenia 

kary, czyli obok pozbawienia wolności można orzec zwiększoną wartość grzywny. Jeżeli wartość przedmiotu czynu 

zabronionego jest wielka, czyli wynosi, co najmniej tysiąckrotność minimalnego wynagrodzenia, wówczas zachodzi 

przesłanka szczególnego nadzwyczajnego obostrzenia kary. Sąd może wymierzyć ją nie niższą niż 3 miesiące do górnej 

granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie, czyli do 10 lat. Kumulatywnie sąd może orzec również karę 

grzywny do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę – do 1080 stawek dziennych. Sąd może 

zasądzić na podstawie artykułu 29 pkt 1-3 k. k. s. środek karny zabezpieczający w postaci przepadku przedmiotów 

wskazanych w tym artykule. Fakultatywnie sąd orzeka o zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej dla 

sprawcy przestępstwa uchylania się od opodatkowania typu podstawowego jak również może orzec podanie wyroku do 

publicznej wiadomości22. Chociaż z usiłowaniem popełnienia tego przestępstwa możemy się spotkać sporadycznie to jest 

ono zagrożone karą w wysokości nieprzekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia, czyli do 3 

lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywną do 480 stawek dziennych23. Jeżeli wymierzona kara nie przekracza 

dwóch lat pozbawienia wolności sąd fakultatywnie może zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary 

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub kary grzywny samoistnej24. 

W paragrafie drugim mamy do czynienia z typem uprzywilejowanym przestępstwa uchylania się od 

opodatkowania. Ma ono takie same znamiona jak typ podstawowy. Okolicznością, która stawia takiego sprawcę w 

pozycji uprzywilejowanej jest jedynie mała wartość podatku narażonego na uszczuplenie. Jest ono zagrożone karą 

grzywny do 720 stawek dziennych25. Sąd na podstawie tego paragrafu orzeka, gdy kwota podatku narażonego na 

uszczuplenie jest małej wielkości, czyli taka wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego, nie przekracza 

dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w paragrafie pierwszym sąd może orzec środek 

karny zabezpieczający w postaci przepadku, jak również może zasądzić warunkowe zawieszenie wykonania kary. 

Usiłowanie popełnienia przestępstwa z tego paragrafu jest niekaralne. Przy przestępstwie skarbowym z paragrafu 

drugiego zastosować można instytucje dobrowolnego poddania się odpowiedzialności z artykułu 17 k. k. s.26. 

Wykrocznie skarbowe, zawarte w paragrafie trzecim jest zagrożone karą grzywny od jednej dziesiątej do 

dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ma ono prawie identyczne znamiona, co przestępstwo typu 

podstawowego opisane wyżej. Dysproporcja polega jedynie na wartości kwoty podatku narażonego na uszczuplenie, 

która w tym przypadku nie przekracza ustawowego progu27. Usiłowanie wykroczenia uchylenia się od opodatkowania 

jest niekaralne. Sąd może również orzec na podstawie artykułu 49§3 k. k. s. przepadek przedmiotu, jednak nie może on 

dotyczyć środka przewozowego. Podobnie jak przy typie uprzywilejowanym przestępstwa z artykułu 54 k. k. s. 

możliwe jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności28. 

Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności 

danego podatku narażonego na uszczuplenie29. 

 

                                                           
20 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005, s. 217. 
21 L. Wilk , Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] L. Wilk, J. 
Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy : komentarz, Warszawa 2014, s. 273. 
22 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy : przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2010, s. 293-294. 
23 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy : komentarz, Warszawa 2012, s. 549. 
24 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 294. 
25 S. Baniak, op. cit., s. 199. 
26 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy : komentarz, Warszawa 2012, s. 549. 
27 S. Baniak, op. cit., s. 199. 
28 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 294. 
29 Ibidem, s. 292. 
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Unikanie a uchylanie się od opodatkowania 

Zachowania podatników dzielą się na niepłacenie i płacenie podatków, które z kolei może być dobrowolne albo 

wymuszone. Natomiast niepłacenie podatków dzieli się na zamierzone i niezamierzone (błędy, pomyłki). Unikanie i 

uchylanie się od opodatkowania należy do kategorii zamierzonego niepłacenia podatków. Kryterium odróżniającym te 

dwa zjawiska jest ich penalizacja30. 

Unikanie opodatkowania dochodu jest działaniem legalnym, jednak zdecydowanie nie jest ono działaniem 

zgodnym z duchem prawa. Możliwość takiego działania udostępnia nam samo państwo, a dokładniej niejasna redakcja 

językowa ustawodawstwa dotyczącego prawa podatkowego. Drugą przyczyną jest fakt, że ustawodawca nie przewidział 

niektórych sposobów legalnych czynności, prowadzących do zmniejszenia zobowiązań podatkowych. Wątpliwości 

odnośnie obowiązku podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika, a dopóki one będą dopóty ludzie 

będą korzystali z luk w prawie i niejasności. Nie jest ważne, jakimi sposobami podatnik to robi, ważne, że jest to 

działanie legalne. Unikaniem opodatkowania są, zatem wszelkie działania mające na celu wykorzystanie 

obowiązujących norm prawnych do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Walcząc z takimi działaniami NSA w wyroku 

z dn. 20 listopada 201331 wskazał, że te wątpliwości, które zostały zauważone i wyjaśnione, można stosować na 

niekorzyść podatnika32. 

  Unikanie opodatkowania i uchylanie się od niego to dwa całkowicie rozbieżne działania. Uchyla się od podatku 

to działanie całkowicie sprzeczne z prawem i karalne. Przykładem takiego działania jest nie przyjmowanie faktur, które 

rozwija tzw. szarą strefę. Mamy wówczas do czynienia z niezgodnym z rzeczywistością podaniem podstawy 

opodatkowania lub w ogóle jej niewykazaniem. Takie działanie ma na celu zatajenie faktu osiągnięcia danego dochodu i 

tym samym pomniejszenie obciążenia podatkowego33. 

Uchylanie się od opodatkowania to jeden z elementów szarej strefy. Jest to obszar finansowy gospodarki państwa, 

na który składa się nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami. Obejmuje trzy obszary – działalność nielegalną, 

działalność ukrytą (skupiona na omijaniu kosztów wynikających z wszelkich regulacji) i działalność nieformalną. 

Zjawisko szarej strefy negatywnie wpływa na gospodarkę państwa, gdyż prowadzący taką działalność uchylają się od 

opodatkowania, tym samym do budżetu państwa nie wpływają odpowiednie należności34. 

Legalne jest nieujawnianie przedmiotu opodatkowania lub podstawy do obliczenia należnego podatku, 

nieskładanie deklaracji albo złożenie deklaracji niezgodnej z prawdą czy jej zatajania, czyli wszelkie formy uchylania się 

od opodatkowania, jeżeli to działanie nie skutkuje uszczupleniem podatku35. Większość badań nad uchylaniem się od 

opodatkowania dotyczy podatku PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwłaszcza z powodu jego 

powszechności i samodzielnego podawania kwot w rocznych rozliczeniach tego podatku. Podatnicy często porównują 

opłacalność zapłaty podatku z jego nie płaceniem, biorąc przy tym pod uwagę ryzyko wykrycia uchylenia się od 

opodatkowania. Wówczas wybierają alternatywę, która przyniesie więcej korzyści36. 

Unikanie opodatkowania w świadomości społecznej jest moralne i legalne, łączy się przede wszystkim z 

korzystaniem z ulg i odpisów. Natomiast uchylanie się od opodatkowania kojarzy się z działaniem niemoralnym i 

nielegalnym, które w opinii społecznej wartościowane jest raczej negatywnie37.  

 

Działania mające na celu przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania 

Komisja Europejska podjęła walkę z nieuczciwymi podatnikami, którzy uchylając się od opodatkowania narażają 

budżety państw na ogromne straty. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie da się tych praktyk całkowicie 

wyeliminować, chociaż można je w znacznym stopniu ograniczyć. Komisja Europejska opracowała plan walki z 

unikaniem i uchylaniem się od podatku na terenie Unii Europejskiej. Po pierwsze należy usunąć wszelkie nieścisłości i 

luki prawne, które dają możliwość niewpłacania właściwej wartości podatku budżetowi państwa. Trzeba również 

polepszyć kontakt między państwami, aby usprawnić szybszy przepływ informacji. Komisja Europejska zwraca także 

uwagę na potrzebę poprawienia stosunków na linii administracja podatkowa – podatnik. Należy polepszyć 

wykorzystywanie informacji od osób trzecich, mogą one pomóc sprawnie walczyć z nieuczciwymi podatnikami. Dużym 

wyzwaniem jest również usprawnienie administracji podatkowej, szczególnym problemem jest mała opłacalność, ze 

                                                           
30 M. Niesiobędzka, Dlaczego nie płacimy podatków? : psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, Warszawa 2013, s. 13. 
31 Wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013r., I SA/Bk 335/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-bk-335-
13/podatek_dochodowy_od_osob_prawnych_interpretacje_podatkowe/187ce0c.html, dostęp: 3.01.2016. 
32 R. Nawrot, Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim, Warszawa 2015 s. 33. 
33 Ibidem, s. 33-36. 
34 K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Raport Szara strefa w polskiej gospodarce, 
http://www.ibngr.pl/content/download/1635/17099/file/Szara%20Strefa%20-%20Raport%20IBnGR.pdf, dostęp 2.01.2016. 
35 A. Pęczyk-Tofel, M. S. Tofel, Odpowiedzialność karna skarbowa za uchylanie się od zapłaty opłat, Przegląd Podatkowy Nr 10, 2007 rok, s. 26-27. 
36 M. Niesiobędzka, op. cit., s. 
37 Ibidem, s. 12-19. 
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względu na duże koszty w stosunku do wartości ściąganych należności. Komisja Europejska, jako lek na problemy z 

nieuczciwymi płatnikami uważa wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe. Ważna jest również walka, mająca na celu 

likwidacje tzw. szarej strefy w gospodarce. Komisja Europejska służy pomocą każdemu państwu członkowskiemu, które 

potrzebuje pomocy technicznej w celu poprawy ściągalności podatków38. 

W Polsce powszechną praktyką jest uchylanie się od obowiązku stosowania kas fiskalnych (dotyczy 

przedsiębiorców, sprzedających towary i świadczących usługi), jak również nierejestrowanie niektórych sprzedaży czy 

usług. Mamy tutaj do czynienia pośrednio z przestępstwem skarbowym z artykułu 54 k. k. s., a dokładniej z 

podawaniem niezgodnej z rzeczywistością podstawą do obliczania podatku. Takim działaniem nieuczciwi podatnicy 

zaniżają wpływy do budżetu państwa. A to właśnie podatek od towarów i usług stanowi prawie połowę dochodu 

polskiego budżetu. Ministerstwo Finansów chcąc walczyć z takim przejawem uchylania się od opodatkowania 

uruchomiło akcję - Narodowa Loteria Paragonowa. Kampania ma na celu przede wszystkim uświadomienie 

społeczności, jak ważna jest walka z szarą strefą i wzmacnianie uczciwej konkurencji. Jest to operacja społeczna, która 

polega na zbieraniu i wpisywaniu do rejestru paragonów, dzięki którym można wygrywać nagrody. Konsument biorąc 

paragon wpiera uczciwą konkurencje oraz zapewnia wpływy do budżetu państwa, ponieważ na paragonie zawsze obok 

ceny widnieje podatek VAT, z którego przedsiębiorca musi się rozliczyć. Pomysł okazał się znakomity, świadczy o tym 

liczba zarejestrowanych paragonów, w pierwszym miesiącu było ich prawie 17 milionów, czyli około pół miliona 

dziennie. Kampania nie rozwiąże problemu podatkowego, ale na pewno zwróci uwagę na problem uchylania się od 

opodatkowania przez przedsiębiorców39. 

 

Podsumowanie 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce nastąpiła transformacja systemu podatkowego, która 

miała na celu jego dostosowanie do rodzącej się gospodarki rynkowej. Momentem przełomowym dla polskich podatków 

była konieczność rocznego rozliczania się z organami administracyjnymi, ściągającymi podatki. Takie działanie miało 

uzmysłowić obywatelom, że to właśnie oni i ich działalność są głównym dochodem budżetu państwa.40 Uchylanie się od 

opodatkowania jest uwarunkowane różnymi czynnikami – ekonomicznymi, społecznymi, demograficznymi i wieloma 

innymi. Nie płacąc podatków, krzywdzimy nie tylko państwo ale również siebie. Nie mamy prawa wówczas narzekać 

m. in. na brak należytej infrastruktury, niedostatecznie wyposażone szpitale czy słabej jakości obiekty sportowe. 

Zjawisko uchylania się od opodatkowania coraz bardziej się pogłębia, luka podatkowa minimalna41 w 2011 roku 

wynosiła 27 800 milionów złotych, a w 2012 roku już 36 450 milionów złotych. Liczby pokazują jak ogromnym 

ubytkiem w budżecie państwa jest to zjawisko42. Właśnie dlatego karą za nie może być nawet pozbawienie wolności, 

czyli najsurowsza dolegliwość w k. k. s. Sankcje te są uregulowane w artykule 54 k. k. s., pierwszym w rozdziale VI 

dotyczącym czynu zabronionemu przeciwko obowiązkowi podatkowemu i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

taka pozycja świadczy o tym, że jest to najcięższe przestępstwo podatkowe. Państwo stara się walczyć z taką nieuczciwą 

działalności prowadząc różnego rodzaju akcje społeczne jak n. p. „Weź paragon” czy „Narodowa Loteria Paragonowa”. 

Jednak już w momencie narodzin podatku, ludzie zaczęli rozmyślać, jak się od niego uchylić. Po upływie tysiącleci to 

zjawisko nadal istnieje i w najbliższej perspektywie wszystko wskazuje na to, że tak pozostanie. 

 

*** 

 

CLASSIC TAX OFFENSE - TAX EVASION 

 Tax evasion is an illegal taxpayer’s behavior. This phenomenon causes, that an appropriate the amount due on 

account of the specific tax isn't received by a state budget. In Poland, the offense of tax evasion is punishable by the 

worst penalty - imprisonment. It is described in article 54 of the Fiscal Penal Code. For example tax evasion is not 

accepting invoices, which develops so-called black economy. Tax evasion is an opposite of tax avoidance, which is a 

law-breaking. Tax avoidance is linked with the use of allowances and reliefs. The European Commission has developed 

a plan to combat avoidance and tax evasion in the European Union. First, it’s necessary to remove any inconsistencies 

                                                           
38 Komisja Europejska, Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Sprawy przedłożone przez Komisję na posiedzenie Rady 
Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r., dostęp: 3.01.2016, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_pl.pdf. 
39 Ministerstwo Finansów, Prawie 17 milionów paragonów zarejestrowanych w październiku, dostęp: 3.01.2016, 
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-
/asset_publisher/M1vU/content/id/5074067. 
40 M. Niesiobędzka, op. cit., s. 7-8. 
41 Dotyczy podatku VAT w Polsce. 
42 PricewaterhouseCoopers, Instytut badań strukturalnych, Starty Skarbu Państwa w VAT maj 2013 roku, dostęp: 3.01.2016, 
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf. 
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and the tax loopholes that make it possible to not pay the correct amount of tax for the state budget. In spite of the 

continuous fight against dishonest taxpayers, all the time an amount of not-payed amounts due is increasing. 
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INSTYTUCJA CZYNNEGO ŻALU W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM 
 

 W kodeksie karnym skarbowym w rozdziale 2 tytułu I dotyczącym zarówno przestępstw skarbowych, jak i 

wykroczeń skarbowych istnieją trzy instytucje zaniechania ukarania sprawcy czynu zabronionego są to: czynny żal, 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i odstąpienie od wymierzenia kary.1 

 W niniejszym artykule zostanie opisana instytucja czynnego żalu - zamieszczona w art. 16 i 16a w k.k.s. - na tle 

przyjętego modelu w polskim prawie karnym skarbowym. Zostaną w nim poruszone najistotniejsze problemy, które 

nurtują przedstawicieli doktryny oraz praktyki. Celem poniższych rozważań jest ocena instytucji czynnego żalu pod 

kątem współczesnej polityki karnej. Nie ulega wątpliwości, że sprawca, który dopuścił się przestępstwa podlega 

określonej sankcji karnej. Jednak istnieją sytuacje, w których nie wystarczy posługiwanie się jedynie sankcjami 

karnymi, dlatego też ustawa karnoskarbowa przewiduje wyjątki od wymierzenia kary sprawcy przestępstwa. Należy 

stosować takie konstrukcje prawne, które będą swoistym bodźcem dla sprawcy  skutkującym nakłonieniem, ale też 

zachętą do podjęcia zachowań polegających na  odstąpieniu od naruszenia dobra prawnego  lub naprawieniu już 

wyrządzonej szkody. 2 

 Szukając definicji „czynnego żalu” nie znajdziemy jej legalnej definicji, nie ma charakteru normatywnego. Jej 

treść wynika z pewnych standardów językowych. W najogólniejszym ujęciu termin „czynnego żalu” w prawie karnym 

należy odnieść do aspektów moralnych i etycznych, z czego można wnioskować zmianę w konstrukcji moralnej 

człowieka, który zaczyna negatywnie postrzegać swoje zachowanie. D. Gajdus pisał w swojej książce poświęconej 

zagadnieniu   czynnego żalu, że cechą tego pojęcia jest odejście od dokonania czynu, zapobieżenie jego popełnieniu oraz 

skutkowi przestępczemu, a ponadto ujawnienie przestępstwa i jego okoliczności   kompetentnym organom państwa, a 

wreszcie także powstrzymanie szkodliwych konsekwencji czynu.3 Zagłębiając się w analizę wykładni językowej 

„czynność” żalu nie może polegać na biernym zachowaniu, czyli zaprzestaniu, przerwaniu działania przestępczego.4  

 Instytucja czynnego żalu ma zastosowanie do wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych, bez 

różnicowania wagi naruszonego dobra chronionego przez przepisy szczególne k.k.s. Cechą charakterystyczną 

przestępstw i wykroczeń skarbowych jest to, że w razie ich popełnienia zagrożonym dobrem jest w szczególności 

publiczny interes finansowy.5 W związku z tym do celów postępowania karnego skarbowego nie należy wyłącznie 

wykrycie oraz ukaranie sprawcy, zrealizowanie zadań postępowania karnego w walce z przestępczością, ale w głównej 

mierze dążenie do wyrównania uszczerbku finansowego. Prześwietlając przepisy kodeksu karnego skarbowego 

zauważyć można, że priorytetem ustawodawcy jest realizacja tego celu, który stawiany jest ponad dążeniem do 

bezwzględnego wymierzenia sprawiedliwości wobec sprawcy.6 W swoich poglądach Z. Siwik akcentuje, iż podstawową 

przesłanką zastosowania tejże instytucji jest zabezpieczenie interesów finansowych podmiotów publicznoprawnych. 

Chcą oni uzyskać przysługujące środki finansowe z danin publicznych w sposób sprawny i dla nich ekonomiczny. W 

sytuacji, w której państwo nie doznało żadnej straty finansowej, nie dochodzi do ukarania sprawcy, ponieważ nie 

istnieje taka konieczność z uwagi na wyrównanie uszczuplonej należności finansowej.   Ustawodawca stara się, aby 

sprawca zniechęcił się do zachowania niezgodnego z prawem i nie zszedł z ścieżki przestępczej, gwarantując mu 

całkowitą bezkarność. Można powiedzieć, że jest to rodzaj nagrody dla sprawcy, ponieważ czynny żal powoduje 

zniesienie karalności. Jak wskazuje przepis sprawca „nie podlega karze”, co skutkuje wyłączeniem karalności 

przestępnego czynu. Zgodnie z interpretacją art. 17 § 1 pkt. 4 k.p.k. w zw. z art. 113 §  1 k.k.s. wyrażenie „nie podlega 

karze” określa w tym znaczeniu, że nie inicjuje się i nie prowadzi postępowania karnego. W związku z tym odstąpienie 

od karalności wynika z mocy prawa, jest ono obowiązkowe i nie zależy od decyzji organu ścigania.7 

 Art. 16 k.k.s. wskazuje pierwszy warunek dopuszczalności czynnego żalu tzw. warunek denuncjacji, w którym 

mieści się zarówno samodenuncjacja ( uzewnętrznienie swojego czynu oraz jego istotnych okoliczności), a także 

zdenuncjonowanie osób współdziałających w popełnieniu tego czynu.8 

 Art. 16 k.k.s. normuje pozytywne przesłanki instytucji czynnego żalu, czyli jakie są warunki dopuszczalności 

zastosowania tejże instytucji.  

                                                           
1  J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 33-34. 
2  J. Raglewski, Czynny żal w części ogólnej k.k. (wybrane zagadnienia), Jurysta 2000, nr 1, s. 14. 
3 D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984, s. 3  
4 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 72. 
5 Są to przestępstwa i wykroczenia podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe. 
6 A. Bartosiewcz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego, Warszawa 2003, s. 13–14. 
7 Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław 1993, s.125. 
8 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 90. 
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 Po pierwsze zawiadomienie przez sprawcę o popełnieniu czynu zabronionego, które może złożyć w każdym 

organie powołanym do ścigania, nawet jeśli jest on niewłaściwy w danym przypadku. Zawiadomienie to może być 

złożone ustnie do protokołu, jak i na piśmie. Nie może przybrać formy anonimu na samego siebie, jednak biorąc pod 

uwagę zarówno literaturę, jak i orzecznictwo takie zawiadomienie może być złożone także przez pełnomocnika. W 

doktrynie istnieją odmienne poglądy co do tego, czy jest możliwe ustne zawiadomienie o przestępstwie lub 

wykroczeniu skarbowym przez pełnomocnika. Bowiem sprawca, który zawiadomił o swoim przestępstwie lub 

wykroczeniu skarbowym nie podlega karze. Stąd jedynie zawiadomienie pisemne może być przekazane przez 

pełnomocnika.9 Podobnie należy interpretować wyroki Sądu Najwyższego z 1968r., w których stwierdza on, że 

zawiadomienie nie musi być dokonane osobiście, z którego explicite wynika, iż sprawca popełnił przestępstwo lub 

wykroczenie skarbowe i jaki miało ono rodzaj.10 Chociaż przeciwne stanowisko zajmuje L. Wilk, który twierdzi, że 

zawiadomienie przez pełnomocnika jest niedopuszczalne. Posługuje się on argumentem dotyczącym zakresu ustalenia 

świadomości zawiadamiającego co do istnienia okoliczności dopuszczających zastosowanie czynnego żalu, co ma wpływ 

na ocenę, czy warunek czynnego żalu został prawidłowo spełniony.11 

 Po drugie złożenie zawiadomienia w czasie, kiedy organ ścigania nie miał jeszcze wyraźnie udokumentowanej 

wiadomości o popełnieniu określonego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a ponadto nie rozpoczął jeszcze 

czynności służbowych. Pod pojęciem „wyraźnie udokumentowanej wiadomości” należy rozumieć dokument w 

ogólnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przepis ten nie precyzuje o jakie dokumenty chodzi – czy wyłącznie o 

dokumenty procesowe, czy również o dokumenty z czynności operacyjno – rozpoznawczych. Przepis art. 16 §  5 k.k.s. 

wyznacza więc czasowe granice skuteczności czynnego żalu. Nie ma więc znaczenia rodzaj dokumentu, ale jego 

wyraźna treść, która ma dostatecznie określać ustawowe znamiona czynu. W praktyce dość często termin 

„udokumentowanie” stosuje się jako synonim słowa „udowodnienie”, jednak w tym przypadku absolutnie nie należy 

stawiać między nimi znaku równości.12Według Grzegorczyka sytuacja, w której złożono zawiadomienie do 

niewłaściwego organu ścigania, należy wziąć pod uwagę, czy właściwy organ nie posiadał już w tym czasie 

udokumentowanej wiadomości. 13 Natomiast pojęcie „czynności służbowej” należy odnosić do wszystkich czynności 

mających charakter formalny, które zostały przedsięwzięte przez organ ścigania. Do tej kategorii czynności możemy 

zakwalifikować, np. czynności sprawdzające, przeszukanie czy też kontrolę mającą na celu ujawnienie czynu 

zabronionego itp. T. Grzegorczyk definiuje „przeszukanie” jako czynność karnoprocesową, rozumie również pod tym 

pojęciem przeszukanie w ramach ustaw regulujących odpowiedzialność karnoskarbową, jak np. ustawa o kontroli 

skarbowej, kodeks celny. Do czynności sprawdzających zaliczymy takie, które swoją podstawę znajdą w przepisach 

k.p.k. oraz w ordynacji podatkowej. Niebagatelne znaczenie obok opisanych powyżej definicji ma również kontrola, 

która może przybrać różną formę, np. kontrola dewizowa, celna, skarbowa oraz kontrola na postawie przepisów o grach 

hazardowych. Kontrola ma więc służyć uzewnętrznieniu, ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 

Wskaźnik czasu ma tutaj ogromny wymiar, bowiem skuteczne jest wyłącznie takie zawiadomienie, które sprawca 

złożył w odpowiednim czasie, a mianowicie od popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego aż do uzyskania 

przez organ ścigania wyraźnie udokumentowanej wiadomości o jego popełnieniu czy też do rozpoczęcia czynności 

służbowej przez organ ścigania, np. przeszukanie mieszkania. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest, aby 

przedsięwzięta czynność nie była przesłanką do zainicjowania postępowania karnego skarbowego.14 Mówiąc wprost, 

sprawca nadal może skorzystać z instytucji czynnego żalu, jeżeli przeprowadzona kontrola podatkowa mająca na celu 

ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie  dała podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn. By 

lepiej zobrazować powyższe stwierdzenie można w tym miejscu posłużyć się przykładem. W wyniku dokonanej u 

przedsiębiorcy kontroli dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, pracownik urzędu skarbowego nie odkrył 

żadnych nieprawidłowości w zakresie księgowania i naliczania tego podatku. Przeprowadzona kontrola nie dała 

podstaw, aby organy ścigania wszczęły postępowanie przygotowawcze. Podatnik przed zakończeniem kontroli 

zawiadomił urząd skarbowy, że przedstawił nieprawdziwe dane, w związku z czym zmniejszył należny podatek VAT i 

dostał zwrot naliczonego podatku.15 

 Kolejną pozytywną przesłanką jest ujawnienie istotnych okoliczności czynu, w szczególności osób 

współdziałających w jego popełnieniu. Termin „ujawniając” należy interpretować w kontekście udzielenia informacji 

dotyczących przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, które nie są organowi ścigania znane. Warto podkreślić cechę 

                                                           
9 Tamże, s. 91. 
10 Wyrok SN z dnia 9 października 1968 r., sygn. II KR 140/68, OSNPG 1969, nr 4, poz. 49. 
11 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, op. cit., s.80. 
12 Ibidem, s. 91-92. 
13 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 86. 
14 G. Łabuda, T. Razowski, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 102–103 i 107-108.  
15 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 99-100.  
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istotności okoliczności czynu zabronionego, które pomogą wyjaśnić zachowanie się samego sprawcy, a także osób z nim 

współdziałających. Przykładowo może to być przedłożenie dokumentów, dowodów czy odzwierciedlenie 

mechanizmów popełnienia czynu zabronionego. Ujawnienie wszystkich okoliczności jest obligatoryjne dla sprawcy, 

ponieważ nie może on opierać się wyłącznie na fragmentach zdarzeń, chociażby byłyby intratne dla niego samego lub 

osób z nim współdziałających. Sprawca musi wskazać wszystkie – korzystne czy niekorzystne – okoliczności, o których 

wiedział, nie może przyzwolić sobie na zatajenie którejkolwiek z nich. 16 

 Do warunków czynnego żalu zaliczamy również uregulowanie w całości wymagalnej należności 

publicznoprawnej w terminie określonym przez organ ścigania. Jak stanowi przepis art. 16 par. 2 kks zapłata przez 

sprawcę całości wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym, tylko 

wtedy skutkuje wyłączeniem karalności. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów jest obligatoryjne, sprawca powinien 

te przedmioty złożyć, a w przypadku braku możliwości takiego złożenia (np. zniszczenie przedmiotu) uiścić 

równowartość pieniężną przedmiotów, ustaloną przez organ w terminie przez niego wskazanym. W przypadku gdy 

przedmioty podlegające przepadkowi są narażone na szybkie zniszczenie bądź zepsucie, ich przetrzymywanie niosłoby 

za sobą niewspółmierne koszty lub nadmierne trudności albo prowadziłoby do istotnego obniżenia ich wartości, 

sprawca również obowiązany jest uiścić równowartość pieniężną takich przedmiotów. 17 Istnieje możliwość odstąpienia 

od nakładania obowiązku uiszczenia równowartości pieniężnej, gdy przepadek obejmuje przedmioty, których 

wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.18 

 Czynny żal w polskim prawie karnym jest ograniczony podmiotowo, ale nie przedmiotowo, a więc obejmuje 

wszystkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Praktyka doprowadziła do tego, że ustawodawca musiał wprowadzić 

wyłączenia skorzystania z czynnego żalu. Istnieją wyłączenia co do osób mogących skorzystać z dobrodziejstw 

wynikających z czynnego żalu. Klauzuli o niepodleganiu karze nie stosuje się wobec sprawcy, który kierował 

wykonaniem ujawnionego czynu (sprawstwo kierownicze), dopuścił się czynu polegającego na poleceniu innej osobie 

popełnienia czynu, wykorzystując uzależnienie tej osoby od siebie (sprawstwo polecające), zorganizował grupę lub 

związek, którego zadaniem jest popełnianie przestępstw skarbowych albo kierował taką grupą lub związkiem, chyba że 

zawiadomił wraz ze wszystkimi członkami grupy lub związku właściwy organ ścigania o popełnieniu czynu 

zabronionego, a ponadto wobec sprawcy, który nakłonił inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o czyn karalny. Ogólnie można stwierdzić, że powyższe 

wyłączenia odnoszą się do osób pełniących rolę inicjującą, organizatorską i kierowniczą.19  

 Zasada, że instytucja czynnego żalu nie może być zastosowana zarówno wobec sprawcy kierowniczego, jak i 

polecającego została wdrożona nowelizacją z dnia 17 grudnia 2005r.20 Wielu teoretyków m. in. P. Kardas twierdzi, że 

wyłączenie podmiotowe sprawcy kierowniczego ma swoje uzasadnienie w założeniach aksjologicznych, a także 

pragmatycznych. Warte jest w tym miejscu podkreślenia, że dzięki temu wyłączeniu dążono do tego, aby sprawca 

kierowniczy nie uniknął poniesienia odpowiedzialności, wówczas bowiem tylko pozostali sprawcy zostaliby pociągnięci 

do odpowiedzialności. Ta sama zasada odnosi się do sprawcy polecającego. Na tle obowiązującego kodeksu karnego 

skarbowego zakres sprawstwa kierowniczego został zasadniczo poszerzony, albowiem mieści w sobie również 

kierowanie wykonaniem czynu przestępnego przez inną osobę, wydanie polecenia dokonania takiego czynu osobie 

podporządkowanej polecającemu oraz przygotowywanie bądź zlecanie innej osobie popełnienia przestępstwa. Taki 

rozszerzony zakres sprawstwa kierowniczego obejmujący również organizowanie i zlecanie, np. za określoną zapłatą  - 

innej osobie zależnej od zlecającego, dokonanie czynu zabronionego zawdzięczamy reprezentantom praktyki. Wyrazili 

oni pogląd, że zakres sprawstwa kierowniczego w kodeksie karnym został ujęty zbyt wąsko i jednostronnie i dlatego 

należy poszerzyć ten katalog. Natomiast jeśli chodzi o samo pojęcie „sprawstwa”, „podżegacza” i „pomocnika” kodeks 

karny opisuje je w art. 18, który stanowi, że za „sprawstwo” ponosi odpowiedzialności nie tylko ten, który wykonuje 

czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale również ten, kto kieruje wykonaniem czyni 

zabronionego przez inną osobę bądź wykorzystując podległość innej osoby od siebie wydaje jej polecenie wykonania 

takiego czynu. Zaś „podżegaczem” jest ten, który nakłania inną osobę do popełnienia czynu zabronionego. „Pomocnik” 

to taka osoba, która swoim postępowaniem ułatwia popełnienie czynu zabronionego, chcąc by dokonała go inna osoba, 

w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji, a także taka osoba, która mimo 

prawnego zobowiązania do uniemożliwienia popełnienia czynu zabronionego swoim zaniedbaniem ułatwia innej osobie 

jego popełnienie.21 

                                                           
16 Ibidem, s. 100-101.  
17 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 87–90 oraz 101–102. 
18  L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne…, op. cit., s. 75.  
19  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, op. cit.,s. 83–84. 
20 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 155.  
21 A. Legutko – Kasica, Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 4, 2012, s. 143. 
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 Dalej należałoby przyjrzeć się bliżej wyłączeniu z art. 16 §  6 pkt. 3 k.k.s., mówiący o sprawcy, którego celem 

było popełnienie przestępstwa skarbowego poprzez zorganizowanie grupy albo związku przestępnego czy też 

kierowanie taką grupą lub związkiem. Samo pojęcie „związku przestępnego” i „grupy przestępnej” nie zostało 

zdefiniowane przez ustawodawcę, jednak zostały one wykształcone w ramach doktryny prawa karnego i orzecznictwa 

Sądu Najwyższego.22 Związek przestępny cechuje się tym, że jest to ugrupowanie liczące co najmniej 3 osoby, ma 

względnie stałą strukturę organizacyjną, wspólny cel i plan jego urzeczywistnienia, wybrane przywództwo, formy 

współdziałania i podział zadań oraz określoną dyscyplinę członków. Zatem przyjęcie członków do związku lub grupy 

przestępnej nie jest dowolne i wymaga spełnienia określonych warunków. Występuje tu pewien porządek, który opiera 

się na rygorystycznej organizacji zarówno przy wykonywaniu poleceń, jak i skutków w związku z ich niewykonaniem.  

Natomiast za zorganizowaną grupę przestępną uważa się grupę obejmującą co najmniej trzy osoby, których 

zamierzeniem jest popełnianie czynów zabronionych. W przeciwieństwie do związku przestępnego nie ma charakteru 

ściśle organizacyjnego, dyscyplinarnego i sformalizowanego. Charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem 

silnej zażyłości mającej szczególne znaczenie przy opracowywaniu planu przestępstwa skarbowego, ustalaniu taktyki 

działania i innych instrumentów z tym związanych. Należy pamiętać, że nie wszystkie działania w zorganizowanej 

grupie przestępnej muszą być działaniem wspólnym. Ważne jest również to, że sprawca powinien mieć poczucie 

przynależności, że jego działania mają charakter działań zorganizowanych w zorganizowanej grupie przestępnej. Z 

instytucji czynnego żalu nie mogą skorzystać tylko te osoby, które zorganizowały lub kierowały grupę albo związek 

przestępny. W tym miejscu warto zobrazować co kryje się pod słowem zorganizowanie i kierowanie. Krótko mówiąc 

zorganizowanie może polegać na stworzeniu norm, warunków dających podstawę do założenia grupy lub związku 

przestępnego. Natomiast kierowanie to nic innego jak występowanie w roli decydenta lub współdecydenta w grupie lub 

związku, którego decyzje mają znaczy wpływ na działanie i funkcjonowanie całej grupy lub związku. Istnieje 

możliwość skorzystania z dobrodziejstwa jakim jest instytucja czynnego żalu przez osobę, która zorganizowała grupę 

lub związek przestępny albo kierowała taką grupą lub związkiem, które miały być narzędziem do popełniania 

przestępstw skarbowych. Aby tak się stało wraz z samodenuncjacją musi nastąpić łączna rezygnacja wszystkich ( w tym 

także podżegaczy i pomocników ) członków z udziału w tym związku lub grupie przestępnej.23 

 Oprócz wyżej opisanych przypadków wyłączeń możliwości skorzystania z czynnego żalu, kodeks karny 

skarbowy przewidział ponadto tzw. prowokatora, którego należy odróżnić od podżegacza. Zasadniczą różnicą między 

nimi dwoma jest cel działania – podżegacz chce, aby nakłaniany dopuścił się czynu zabronionego, a prowokator zmierza 

do tego, aby odpowiedzialność karną poniosła osoba, którą skłonił do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego.  

Ciekawostką jest stan prawny k.k.s. z dnia 28 lipca 2005 r. przed nowelizacją, z którego można wywnioskować, że w 

ramach czynnego żalu zawiadomić o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego mógł każdy 

bez względu na to jaki miał udział w jego popełnieniu. Na tle przestępstw skarbowych nie było ważne czy był to 

sprawca, podżegacz czy pomocnik, w przeciwieństwie do obecnego brzmienia ustawy karnoskarbowej. Po nowelizacji 

uległa zmianie treść art. 16 par 1 k.k.s., a mianowicie, że karze nie podlega ,,sprawca”, a nie ten, ,,kto po popełnieniu 

czynu zabronionego zawiadomił o tym organ ścigania”. W wyniku tej modyfikacji zaczęły kształtować się poglądy, że 

instytucja czynnego żalu nie będzie miała zastosowania do osoby odpowiadającej jak sprawca na podstawie art. 9 par. 3 

k.k.s., a także podżegacz i pomocnik. Z tej perspektywy koncepcja ta wydaje się niesłuszna, albowiem zgodnie z 

literalnym brzmieniem art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe ,,odpowiada jak sprawca” 

również ta osoba trudni się sprawami finansowymi drugiej osoby. Skoro więc osoba ta na mocy przepisów k.k.s. zostaje 

wyposażona w status sprawcy w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej, wówczas nie ma podstaw, aby nie 

odnosił się do niej całokształt regulacji opisujących odpowiedzialność sprawców, w tym również obejmujących przepisy 

o niepodleganiu karze. W doktrynie zdania są podzielone i problematyczne jedynie co do kwestii możliwości 

skorzystania z czynnego żalu przez podżegacza lub pomocnika.24 

           Z dniem 1 września 2005 roku wszedł w życie przepis art. 16a k.k.s., został on wprowadzony z inicjatywy resortu 

finansów, wprowadzony ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. 25Stanowi on niejako uzupełnienie norm odnoszących się do instytucji czynnego żalu, a 

ponadto jest to jednocześnie nawrót do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2003 roku, w którym art. 81 § 

3 stanowił, że nie orzeka się kar zawartych w kodeksie karnym skarbowym, w przypadku gdy w deklaracji podatkowej 

zostaną usunięte wszelkie znajdujące się w niej błędy. Opisywany artykuł ma zastosowanie wyłącznie do oszustw 

                                                           
22 Por. wyrok SN z dnia 27 października 1995r., III KRN 122/95, Prok. I Pr. 1996, nr 5, poz. 5. 
23 S. Baniak, Prawo karne…, op. cit., s. 105.   
24 J. Sawicki ,, Znaczenie czynnego żalu w prawie karym skarbowym”, Prokuratura i Prawo 6, 2013, s. 35-36.  
25 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479), która weszła w życie 
w dniu 17 grudnia 2005 r. 
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podatkowych polegających na złożeniu deklaracji podatkowych, które mieszczą w sobie nieprawdziwe informacje, bądź 

też w których nie ujawniono prawdy – chodzi tu o czyny z art. 56 § 1-3 oraz art. 76 k.k.s. Patrząc na treść i usytuowanie 

przepisu art. 16a k.k.s można wysunąć wniosek, że został on potraktowany jako lex specialis w stosunku do ogólnej 

struktury czynnego żalu  umieszczonej w poprzedzającym przepisie. Powszechnie przyjmuje się, że jest to szczególny 

rodzaj czynnego żalu w art. 16a k.k.s., który mówiąc kolokwialnie rządzi się swoimi prawami i nie odnosi się do niego, 

ani warunków przewidzianych przez art. 16 k.k.s, ani wskazanych tam wyłączeń podmiotowych. 26 W ujęciu 

procesowym zrealizowanie przesłanek zawartych w art. 16a k.k.s. ma takie same konsekwencje jak konstrukcja 

czynnego żalu dla innych przestępstw. W myśl obowiązującego brzmienia art. 16a k.k.s., osoba nie podlega karze jeżeli 

złożyła korektę deklaracji podatkowej łącznie z wyjaśnieniem przyczyny korekty, a ponadto uregulował w całości - bez 

zbędnej zwłoki lub w terminie wskazanym przez uprawniony organ - opłatę publicznoprawną uszczuploną lub 

narażoną na uszczuplenie. Korekta taka musi być prawnie skuteczna zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja 

podatkowa27 lub ustawy o kontroli skarbowej28. Należy podkreślić, że ta szczególna forma czynnego żalu ma 

ograniczenia podmiotowe, czyli nie ma charakteru powszechnego, bowiem został zawężony do kategorii podatników 

(płatników i inkasentów), którzy popełnili przestępstwo lub wykroczenie podatkowe. Ustawodawca konstruując 

artykuł 16a kodeksu karnego skarbowego, miał na myśli takie korekty deklaracji, w której podatnik uiścił  zaniżoną 

kwotę (tzw. Niedopłata) lub przedstawił zawyżony zwrot nadpłaty. Mamy tu więc do czynienia z uszczupleniem 

należności publicznoprawnej. Nie bierze się pod uwagę uiszczonych nadpłat. 29  Obowiązkowym elementem korekty 

deklaracji podatkowej jest zawarcie uzasadnienia przyczyn takiej korekty. Należy przez to rozumieć wszelkie 

wyjaśnienia pobudek, które skłoniły podatnika do wpisania do deklaracji niepoprawnych, fałszywych danych jak 

również warunków ich kontroli. Brak takiego uzasadnienia rodzi poważne konsekwencje, ponieważ powoduje 

bezskuteczność owej korekty. 30 Można dojść do wniosku, że konstrukcja artykułu 16a k.k.s. jest znacząco odmienna od 

konstrukcji artykułu 16 k.k.s, bowiem czynny żal z art. 16a polega wyłącznie na złożeniu przez sprawcę skutecznej 

korekty deklaracji podatkowej, do czasu gdy organ ścigania ujawnił uszczuplenie należności podatkowej. Zatem nie ma 

tu obowiązku wskazania np. osób współdziałających , a dodatkowo nie stosuje się wyłączeń odnoszących się do 

czynnego żalu w stosunku do sprawców kierowniczych, polecających, organizatorów czy kierowników przestępczych 

struktur oraz do prowokatorów. Warto tutaj zwrócić uwagę, że podatnicy, którzy jedynie pomylili się wypełniając 

deklarację podatkową, nie muszą korzystać z instytucji czynnego żalu, ponieważ chroni ich przed odpowiedzialnością 

karną przepis art. 10 par. 1 dotyczący błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Przepis ten 

wyłącza umyślność, a więc skoro powyższe przestępstwa i wykroczenia podatkowe przewidują tylko umyślną stronę 

podmiotową, to w konsekwencji uwalnia on ich od odpowiedzialności karnoskarbowej. Czynny żal przewidziany w art. 

16a k.k.s. ma zastosowanie wyłącznie do realnych oszustów podatkowych, którzy z pełną świadomością wprowadzają 

błędne dane do deklaracji podatkowej, celem uzyskania określonej korzyści majątkowej. W związku z tym trudno 

przyjąć celowość powszechnej koncepcji uznającej przepis art. 16a jako szczególnej regulacji czynnego żalu mającej 

zastosowanie wyłącznie do oszustw podatkowych.31 Można domyślać się, że ustawodawca przyjmując taki model 

rozwiązania chciał jedynie zaoszczędzić organom podatkowym przeprowadzania w takich wypadkach postępowania 

podatkowego, a następnie egzekucji podatku. Trudno więc nie zgodzić się z tym, że instytucja czynnego żalu z art. 16a 

k.k.s. w dużym stopniu usprawnia działalność organów ścigania i zarazem skłania do popełniania przestępstw i 

wykroczeń podatkowych. Stanowi więc swoistą „zachętę” do niestaranności przy wypełnianiu deklaracji 

podatkowych.32 

 Wprowadzenie do kodeksu karnego skarbowego instytucji mających na celu zaniechanie ukarania sprawcy 

powoduje, że ustawa karnoskarbowa daje wieloaspektowe alternatywy, jeśli chodzi o ograniczenia sankcji karnej wobec 

sprawcy i redukuje ją do postaci środków, które nie są zwyczajową karą. Wszystko zależy od określonego w ustawie 

zachowania sprawcy, którego skierowane jest w szczególności na wyrównanie uszczerbku finansowego. Jest to 

warunek, który daje sprawcy szansę na otrzymanie pewnych koncesji w sferze złagodzenia jego odpowiedzialności za 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Misją prawa karnego skarbowego, która jest przekładana na grunt 

następnych ustaw karnych skarbowych, jest skłanianie sprawców do dobrowolnego uiszczenia uszczuplonej bądź 

narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Można skierować się ku stanowisku, że przyjęta w polskim 

prawie skarbowym koncepcja zaniechania ukarania sprawcy jest dostosowana do aspiracji obecnej polityki karnej i 

stanowi nieodłączny fragment racjonalnej i słusznej polityki karnej. Sens tej instytucji należy przede wszystkim 

                                                           
26 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, op. cit.,s. 96-97.  
27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). 
28 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz.   65 ze zm.). 
29 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 89. 
30 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 74.  
31  J. Sawicki, Zarys prawa…, op. cit., s. 36. 
32  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, op. cit., s. 99.  
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upatrywać w korzyści płynącej z odzyskania uszczuplonych należności finansowych podmiotów publicznoprawnych. 

Nie ma żadnych racjonalnych argumentów, by podważyć wydźwięk regulacji zawartej w art. 16 k.k.s, a w szczególności 

nie ma zastrzeżeń co do logiczności i zasadności istnienia instytucji czynnego żalu. Inaczej można oceniać szczególny 

rodzaj czynnego żalu wprowadzony w 2005r. w art. 16a  k.k.s. Wprowadzenie tego artykułu stanowiło konsekwencję 

niewystarczającego dostrzegania różnic pomiędzy nieprawymi zachowaniami, będącymi przestępstwami skarbowymi 

lub wykroczeniami skarbowymi, a postępowaniem mającym charakter nieumyślnej omyłki przy wypełnianiu 

deklaracji, które można poprawiać w dowolnym czasie, nie ponosząc odpowiedzialności karnej skarbowej. Likwidacja 

tej regulacji, czyli przywrócenie pierwotnej struktury czynnego żalu w kodeksie karnym skarbowym, spowodowałoby 

umocnienie znaczenia przepisów karnoskarbowych w tym zakresie, a równocześnie miałoby na celu silniejszą ochronę 

respektowania prawa w dziedzinie prawa podatkowego, mającej szczególną doniosłość dla finansów publicznych. 

 

*** 

 

THE INSTITUTION OF ACTIVE REPENTANCE IN FISCAL PENAL LAW 

 „The institution of active repentance in fiscal penal law” it is a report particullary important for offenders tax 

offenses or fiscal offenses. The purpose this study is to present a position and to express an overall apraisal of the 

construction of this institution. In the end there are conclusions and reflections involves regulating institutions active 

repentance in the Fiscal Penal Code.”
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POSTĘPOWANIE MANDATOWE 
 

I. Uwagi wstępne 

Kodeks karny skarbowy zawiera definicję legalną pojęcia „wykroczenie skarbowe”. Zgodnie z art. 53 § 3 k.k.s. 

wykroczeniem skarbowym jest 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. Wykroczeniem skarbowym 

jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Wykroczenie skarbowe stanowi czyn człowieka, który 

przejawia się przez działanie lub zaniechanie. Musi on być społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 

Zgodnie z artykułem 53 § 7 k.k.s., przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości bierze się pod uwagę rodzaj i charakter 

zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej 

lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. Musi to być 

również czyn bezprawny i zawoniony, czyli sprawcy czynu zabronionego nie można przypisać winy w czasie czynu. 

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, w każdym przypadku ponosi się odpowiedzialność za wykroczenia 

skarbowe popełnione umyślnie, natomiast za nieumyślne tylko w przypadku, gdy przepis tak stanowi. Art. 5 § 1 k.k.s., 

stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada sprawca czynu po ukończeniu lat 17. Jednakże w § 2 tego 

artykułu ustawodawca przewidział sytuację, w której w stosunku do sprawcy, który popełnił wykroczenie lub 

przestępstwo skarbowe po ukończeniu lat 17 lecz przed ukończeniem lat 18 sąd zamiast kary lub środka karnego stosuje 

środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich po zaistnieniu szczególnych przesłanek.  

Postępowanie mandatowe jest to szczególny tryb postępowania w sprawach o wykroczenia. Ma ono na celu 

usprawnienie i uproszczenie postępowania. Postępowanie to umożliwia załatwić sprawę szybko, niemalże na miejscu 

popełnienia wykroczenia, co odciąża organy sądowe, gdyż odbywa się bez ich udziału. Pozwala również na uniknięcie 

niektórych, dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym procesem, takich jak koszty wezwań świadków czy 

koszty sądowe. Istota tego postępowania polega na tym, że organy mandatowe są upoważnione do wymierzenia kary 

grzywny w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenie skarbowe. Jest to natychmiastowa reakcja na 

popełnione wykroczenie, co pozwala na zachowanie funkcji prewencyjno- wychowawczej. Odrębności w tym 

postępowaniu polegają na braku zachowania zasady kontradyktoryjności, bezpośredniości i skargowości. Jest to 

postępowanie warunkowe, ponieważ bez zgody sprawcy wykroczenia niemożliwe jest nałożenie kary grzywny i 

przeprowadzenie dalszego postępowania mandatowego.  

 

II. Przesłanki dopuszczalności postępowania mandatowego 

Dopuszczalność postępowania mandatowego określają przesłanki ogólne i szczególne, które dzielą się na dodatnie i 

ujemne, od których uwarunkowane jest rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu mandatowym. Aby postępowanie było 

dopuszczalne muszą zaistnieć wszystkie przesłanki dodatnie.1 A mianowicie:  

- Brak wątpliwości, co do faktu popełnienia wykroczenia i osoby jego sprawcy, który może wynikać z dowodów 

ujawnionych przy wykryciu wykroczenia skarbowego lub w toku postępowania, oświadczeń sprawcy lub spostrzeżeń 

własnych organu mandatowego. Zatem aby potraktować przyznanie się kogoś do popełnienia wykroczenia skarbowego 

za podstawę braku wątpliwości, co do faktu popełnienia wykroczenia i osoby jego sprawcy, można tylko wtedy, gdy 

przytoczone przez tę osobę okoliczności nie budzą wątpliwości. Gdyby okoliczności te nasuwały jakiekolwiek 

wątpliwości, to mimo przyznania się tej osoby do popełnienia wykroczenia skarbowego i tak nie stanowiłoby to 

podstaw do jej ukarania w trybie postępowania mandatowego. 

- Brak okoliczności wyłączających postępowanie mandatowe. Są to wszystkie przesłanki ujemne uniemożliwiające 

wszczęcie i przeprowadzenie postępowania mandatowego. 

- Wyrażenie przez sprawcę zgody na przyjęcie mandatu karnego, która stanowi warunek konieczny- conditio sine qua 

non – ukarania w drodze mandatu2. Zgoda ta daje dla sprawcy możliwość wyboru czy chce zostać ukarany w drodze 

mandatu karnego czy chce, aby jego sprawa została rozpatrzona przez sąd. Sprawca tą zgodę może wyrazić w sposób 

dorozumiany, jednakże należy zapewnić mu swobodę podjęcia decyzji. Jest to bardzo ważne, gdyż ukarany, który 

przyjął mandat nie może powołać się w toku dalszego postępowania na wady swojego oświadczenia woli. 

                                                           
1 Zob. M. Gałązka, A. Sadło- Nowak, Postępowanie mandatowe, Szczytno 2012, s. 8-15. 
2 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków, 2005, s. 513. 
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- Niewielka waga wykroczeń, gdzie wystarczającą reakcją jest kara grzywny do określonej w ustawie wysokości. Organ 

w tym przypadku musi mieć pewność, że wymierzona kara grzywny w trybie mandatowym będzie wystarczającą 

reakcją na popełniony czyn. 

Natomiast przesłanki ujemne są to okoliczności i zdarzenia po wystąpieniu których, postępowanie mandatowe 

staje się niedopuszczalne. Na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego można wyróżnić następujące 

przesłanki negatywne: 

- Uszczuplenie należności publicznoprawnej w związku z wykroczeniem. Zgodnie z art. 53 § 26, należność 

publicznoprawna jest to należność państwowa lub samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, należność z tytułu 

rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna; a należnością samorządową - podatek stanowiący 

dochód jednostki samorządu terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. Mowa 

jest tutaj o należnościach ustalonych przed wszczęciem jak i w toku dochodzenia, stanowiących należności podatkowe 

jak i celne.  Jest to przesłanka względna. 

- Zbieg przepisów obejmujący wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe. Jest to przesłanka bezwzględna, 

nieusuwalna. Przesłanka ta występuje w sytuacji, gdy podmiot jednym czynem dokonał naruszenia norm określających 

zarówno wykroczenie jak i przestępstwo skarbowe. W sytuacji tej zakazane jest zastosowanie wobec sprawcy mandatu 

karnego. 

- Za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów. Mowa jest tutaj o sytuacji, gdy przepisy kodeksu 

nakazują obligatoryjny przepadek przedmiotów, gdyż przy fakultatywnym przepadku przedmiotów, to do organu 

przygotowawczego należy ocena i decyzja czy orzec ich przepadek czy też nie. W przypadku zastosowania przepadku 

przedmiotów, postepowanie mandatowe jest niedopuszczalne. 

 

III. Rodzaje mandatów. 

Mandat karny jest decyzją organu dochodzenia, zbliżoną swoim charakterem do orzeczenia 3 z punktu widzenia 

podziału czynności procesowych. Zgodnie z art. 138 § 1 k.k.s. można wyróżnić następujące rodzaje mandatów: 

- mandat karny zwykły, zwany też gotówkowym, wydany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio 

upoważnionemu podmiotowi, który ją nałożył, 

- mandat karny kredytowany, wydawany za potwierdzeniem odbioru ukaranemu. 

Mandat gotówkowy można nałożyć na osoby czasowo tylko przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

niemającej stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu na terenie Polski. Z chwilą uiszczenia kary grzywny 

organowi dochodzenia lub jego przedstawicielowi mandat gotówkowy staje się prawomocny.  

 Wraz ze zmianą stanów prawnych na przestrzeni lat mandat gotówkowy ulegał następującym zmianom. Do 

roku 1991 mandat ten mógł być nałożony na każdego, po 1991 r. również mógł być nałożony na każdego, jednakże 

kwota mandatu gotówkowego mogła wynosić jedynie do 100 zł. 1 listopada 2000 r. weszło w życie Rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, zgodnie z którym, funkcjonariusze 

Policji byli uprawnieni do nakładania grzywny mandatem kredytowanym, natomiast grzywnę w postaci mandatu 

gotówkowego w wysokości od 10 do 500 zł mogli nakładać tylko wobec sprawców wykroczeń niemających stałego 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast pozostałe organy uprawnione do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego mogły w dalszym ciągu nakładać mandat gotówkowy na każdego, ale tylko w 

wysokości do 100 zł4. 

Mandat karny kredytowany można nałożyć na osoby inne niż czasowo przebywające na terytorium Polski lub inne 

niż niemające stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium naszego kraju. Mandat karny kredytowany nakłada się na 

sprawcę wykroczenia, na którego nie można nałożyć mandatu karnego gotówkowego. Art. 138 § 4 k.k.s. stanowi, ze 

staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania odbioru tego mandatu przez ukaranego wraz z jednoczesnym 

wydaniem go ukaranemu przez osobę uprawnioną. Natomiast § 5 tego artykułu stanowi, że mandat ten powinien 

zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o 

skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Pouczenie powinno również zawierać miejsce dokonania wpłaty, czyli 

nazwę właściwego organu. W razie nieuiszczenia mandatu kredytowanego w oznaczonym terminie organ jest 

bezczynny a ściągniecie należnej kwoty następuje na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.  

 

 

                                                           
3 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 49 i n. 
4  M. Gałązka, A. Sadło- Nowak, Postępowanie …,s.29-30. 
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IV. Skutki prawne odmowy przyjęcia mandatu 

Organ ma obowiązek pouczyć sprawcę wykroczenia o jego prawie do odmowy przyjęcia mandatu oraz o skutkach 

prawnych z tym związanych. W razie nieprzyjęcia mandatu karnego sprawa rozpoznawana jest na zasadach ogólnych. 

Organ wszczyna postępowanie i po przeprowadzonym dochodzeniu wnosi akt oskarżenia do sądu. Owe dochodzenie 

zminimalizowane jest jedynie do przeprowadzenia przesłuchania podejrzanego oraz do innych czynności, które są 

niezbędne do wniesienia aktu oskarżenia bądź innego zakończenia postępowania5.W akcie oskarżenia musi znaleźć się 

wzmianka o odmowie sprawcy do przyjęcia mandatu. Organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel 

może dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego sprawcy, w szczególności przedmiotów zagrożonych 

przepadkiem. Następuje to w sytuacji, gdy sprawca wykroczenia, który nie wyraził zgody na przyjecie mandatu 

przebywa stale za granicą, albo gdy, nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Zajęcie mienia 

następuje na podstawie przepisów artykułu 295 k.p.k., co oznacza, że konieczne jest wydanie w okresie 7 dni przez 

prokuratora postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Zaniechanie wydania tego postanowienia przez prokuratora 

skutkuje upadkiem tymczasowego zajęcia. Z uwagi na to finansowy organ dochodzenia powinien wystąpić do 

prokuratora o wydanie takiego postanowienia. Przedmioty, które nie podlegają egzekucji nie mogą być tymczasowo 

zajęte. 

 

V. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego 

Uchylić można tylko mandat prawomocny. Mandat gotówkowy, gdy został uiszczony, a mandat kredytowany, gdy 

jego odbiór został pokwitowany prze ukaranego. Mandat taki podlega uchyleniu, gdy wymierzono karę grzywny za 

czyn niebędący wykroczeniem skarbowym, a więc za czyn, który nie wypełnia wszystkich znamion wykroczenia 

skarbowego, albo wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, jako przestępstwo a nie wykroczenie. Uchylenie może 

nastąpić na wniosek ukaranego lub z urzędu. Wniosek należy złożyć w terminie zawitym 7 dni od daty przyjęcia 

mandatu. Termin zawity 7 dni nie dotyczy uchylenia mandatu z urzędu. Złożenie przez ukaranego wniosku po upływie 

przewidzianego czasu jest bezskuteczne, jednakże powinno stanowić bodziec do prowadzenia działania z urzędu. 

Uchylić prawomocny mandat karny może sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji, w którego okręgu 

nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym, czyli właściwy sąd rejonowy bądź właściwy wojskowy sąd 

garnizonowy. Sąd o uchyleniu mandatu karnego lub odmowie uchylenia mandatu wydaje postanowienie na 

posiedzeniu w składzie jednoosobowym. Sąd może zlecić dokonanie określonych czynności dowodowych przed 

wydaniem postanowienia. Na posiedzeniu dodatkowo mogą wziąć udział następujące podmioty: ukarany, organ 

postępowania przygotowawczego, który nałożył mandatem karnym karę grzywny bądź jego przedstawiciel jak również 

ujawniony interwenient. Postanowienie sądu powinno zawierać:  

-oznaczenie organu oraz osoby lub osób wydających postanowienie 

-datę wydania postanowienia 

-wskazanie sprawy oraz kwestii której postanowienie dotyczy 

-rozstrzygniecie z podaniem podstawy prawnej 

-uzasadnienie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Decyzja o uchyleniu mandatu ze względu na to, że zarzucany czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego, 

wykroczenia powszechnego, przestępstwa powszechnego prowadzi do sytuacji, w której uiszczona kwota tytułem kary 

grzywny zostaje zatrzymana, jako zabezpieczenie grożących sprawcy kar, środków karnych lub innych środków oraz 

kosztów postępowania do czasu jego zakończenia. Mianowicie w sytuacji uchylenia mandatu ze względu na brak 

karalności danego zachowania, sąd zobowiązuje do zwrotu pobranej kwoty ukaranemu przez podmiot, którego 

rachunek obciążyła dana kwota grzywny. Wydane decyzje nie podlegają zaskarżeniu. Potwierdzeniem tego jest art. 459 

k.p.k. w zw. art. 113 § 1 k.k.s. W razie uchylenia mandatu karnego sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, 

o czym stanowi art. 140 § 4 k.k.s. Oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego a w 

dalszej kolejności dokonanie innych czynności merytorycznych np. sporządzenia aktu oskarżenia i wniesienie go do 

sądu. 

 

VI. Nadzór postępowania mandatowego. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór nad postępowaniem mandatowym organów 

finansowych ( urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny). Minister Obrony w sprawach dotyczących 

żandarmerii wojskowej, zaś minister do spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących pozostałych niefinansowych 

                                                           
5 Zob., F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Tom II, Krakow 2006, s. 1046. 
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organów postępowania takich jak policja czy straż graniczna. Jednakże chodzi tu o środki natury administracyjnej, gdyż 

k.k.s. nie przewiduje środków nadzoru procesowego.  

 

VII. Organy postępowania mandatowego 

Zgodnie z art. 136 § 1 k.k.s. finansowy organ dochodzenia prowadzi postępowanie mandatowe. Niefinansowy 

organ dochodzenia prowadzi je tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy przepis szczególny tak stanowi. Na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu 

karnego za wykroczenia skarbowe do wymierzenia kary grzywny w drodze mandatu karnego6 upoważnione są 

następujące osoby: 

-upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych, 

- inspektorzy kontroli skarbowej,  

-upoważnieni funkcjonariusze celni (tzw. „funkcjonariusze”). 

 Upoważnienie dla pracowników urzędów skarbowych wydaje Naczelnik właściwego urzędu skarbowego, 

natomiast inspektorom kontroli skarbowej i upoważnionym funkcjonariuszom celnym- Naczelnik właściwego urzędu 

celnego.  Owe upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego składa się z: oznaczenia podmiotu 

wydającego upoważnienie, numeru upoważnienia, daty wydania i terminu ważności, podstawy prawnej jego wydania, 

imienia i nazwiska oraz numeru legitymacji służbowej lub numeru identyfikacyjnego upoważnionego funkcjonariusza; 

określenia obszaru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie takie musi być podpisane przez organ, który je 

wydał oraz powinno być opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej. Funkcjonariusz przed nałożeniem mandatu karnego 

ma obowiązek okazania dokumentu upoważniającego go do nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego, 

jednakże obowiązek ten musi zostać wykonany na żądanie sprawcy. Przed przystąpieniem do nałożenia mandatu 

karnego uprawniony do tego podmiot musi pouczyć sprawcę wykroczenia skarbowego o prawie niewyrażenia zgody na 

przyjęcie mandatu i o skutkach prawnych braku takiej zgody. Natomiast przy otrzymaniu mandatu karnego 

kredytowanego funkcjonariusz ma obowiązek pouczenia sprawcy wykroczenia skarbowego o ciążącym na nim 

obowiązku zapłaty kary grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu, oraz o skutkach jej nieuiszczenia w 

wyznaczonym wyżej terminie. Uprawniony podmiot informuje również sprawce wykroczenia karnego skarbowego o 

istniejących rożnych sposobach zapłaty kary grzywny oraz o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez podmioty 

dokonujące autoryzacji transakcji i rozliczeń finansowych związanych z przekazaniem kary grzywny na właściwy 

rachunek bankowy.  

Za wykroczenia skarbowe kara grzywny w drodze mandatu nakładana jest za pośrednictwem formularza 

mandatu karnego, składającego się z 3 części oznaczonych literami „A”, „B” oraz „C”. W odcinku „A” zawarte są 

następujące dane, takie jak: wysokość nałożonej kary grzywny, dane dotyczące sprawcy (w razie niemożności 

stwierdzenia numeru PESEL wpisuje datę urodzenia, a w razie niemożności stwierdzenia NIP- nie podlega on 

wpisaniu), kwalifikację prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem oraz numer legitymacji 

służbowej lub numer identyfikacyjny, datę wydania mandatu oraz podpis i pieczęć imienną albo podpis czytelny.  

Znajduje się tam również podpis sprawcy wykroczenia, który stanowi wyrażenie zgody na przyjęcie mandatu i 

potwierdzenia jego odbioru. Odcinek „B” formularza otrzymuje osoba ukarana. W przypadku, gdy kara grzywny 

nałożona w drodze mandatu karnego kredytowanego nie została uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego 

mandatu odcinek „C” formularza przeznaczony jest dla właściwego organu egzekucyjnego.  Funkcjonariusz, który 

pobrał karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego wydanego ukaranemu po uiszczeniu kary grzywny 

bezpośrednio upoważnionemu podmiotowi, który ja nałożył, wpłaca ją do kasy lub na rachunek bankowy właściwego 

urzędu skarbowego, jeżeli kare grzywny nałożył upoważniony pracownik urzędu skarbowego bądź do kasy lub na 

rachunek właściwego urzędu kontroli skarbowej, jeżeli kara grzywny została nałożona przez inspektora kontroli 

skarbowej albo do kasy właściwego urzędu celnego albo do kasy lub na rachunek bankowy właściwej izby celnej, jeżeli 

karę grzywny nałożył upoważniony funkcjonariusz celny. 

 Osoba ukarana mandatem karnym kredytowanym może go zapłacić na kilka sposobów. Jednym z nich jest 

przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy lub wpłata gotówki do kasy. Wpłaty ukarany dokonuje do tych 

samych urzędów jak w przypadku kary grzywny, którą wpłaca funkcjonariusz. Kolejnym sposobem uiszczenia mandatu 

karnego kredytowanego jest zapłata go w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, albo do kas właściwego 

urzędu: skarbowego, kontroli skarbowej oraz izby celnej, jeżeli są oni wyposażeni w odpowiednie urządzenie do 

autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych. 

 Wyżej wymienione urzędy prowadzą ewidencje grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Mogą one 

być prowadzone również w formie elektronicznej. W ewidencji należy umieścić następujące dane: serię i numer 

                                                           
6 Dz. U. Nr 94, poz. 552 ze zm.  
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mandatu oraz jego rodzaj, wysokość grzywny, datę ukarania, datę uiszczenia grzywny; dane ukaranego zgodnie z 

mandatem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, nr PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu; kwalifikację 

prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem, rodzaje i kwoty należności publicznoprawnych 

uszczuplonych lub narażonych na uszczuplenie w związku z wykroczeniem skarbowym, datę wniosku o uchylenie 

mandatu, datę i treść orzeczenia sądu w sprawie uchylenia mandatu a także kwotę grzywny do zwrotu. W ewidencjach 

prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej dodatkowo musi znaleźć się data skierowania do organu egzekucyjnego 

tytułu wykonawczego wraz z określeniem organu i numeru tego tytułu. 

Kwestią nadzoru nad ewidencjami zajmują się poszczególni naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy 

urzędów celnych i dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. Nadzór sprowadza się do rozliczania funkcjonariuszy z 

przekazanych im formularzy przez wyżej wymienione podmioty, jednakże, gdy chodzi o inspektorów kontroli 

skarbowej rozliczeń z nimi dokonują dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. Naczelników urzędów skarbowych oraz 

naczelników urzędów celnych z przekazanych im formularzy rozliczają odpowiednio dyrektorzy izb skarbowych oraz 

dyrektorzy izb celnych. 

 

 

*** 

 

Mandated procedure 

 This article describes in detail the procedure to be followed in criminal law mandated tax. Listed types of 

mandates, height and the manner of their allocation. The article also includes information on the bodies which grant 

the mandate of the penalty and consequences of the refusal of its adoption.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYSTAWIANIE FAŁSZYWYCH FAKTUR  
 

Wstęp 

W dobie kryzysu finansowego, a wielu możliwości, na rynku przedsiębiorstw, które handlują fałszywymi 

fakturami może doprowadzić chętnych do skorzystania z tej drogi do kłopotów. Przestępstwo fałszowania faktur polega 

na wystawieniu fikcyjnej, nierzetelnej faktury przez podatnika bądź zakupie takiej faktury przez przedsiębiorcę. Może 

ono przybrać formy mniej lub bardziej skomplikowane. Rozpoczynając od zakupu jednej bądź kilku fikcyjnych faktur 

przez przedsiębiorcę, a kończąc na zorganizowanych strukturach przestępczych1. Dochodzi do niego w momencie kiedy 

wystawiane faktury ukrywają transakcje, których nigdy nie było. Takie faktury są potrzebne do zwiększenia kosztów 

uzyskanego przychodu, by później móc wyłudzić odliczenie większej kwoty podatku. Prosta do wykonania czynność, 

wydawałoby się, niemożliwa do wykrycia jest ujęta w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy oraz 

Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w których można wskazać negatywność powyższego zachowania. 

Przeglądając prowadzone przez Departament Kontroli Skarbowej statystyki, zauważyć można wzrost liczby 

faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji2. W województwie warmińsko-mazurskim ujawniono w 2014 

roku 4 384 fikcyjne faktury na kwotę brutto 1 311 526 996zł, natomiast w 2015 roku 7 716 fikcyjnych faktur na kwotę 

brutto 2 132 475 735zł, co również może wskazywać na wzrost liczby takich faktur w regionie.3 Niestety można mówić 

tutaj tylko o wzroście liczby fikcyjnych faktur, a nie tendencji wzrostowej ich wykrywania, gdyż brakuje odniesienia do 

ogólnej liczby faktur. Problematyka ta jest jednak ważna ze względu na to, że zjawisko nierzetelnych czy „pustych” 

faktur jest coraz bardziej powszechnym przestępstwem skarbowym.  

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wielkość i zawiłość problemu, wyjaśnienie czym jest i jakie 

wiążą się sankcje z przestępstwem fałszowania faktur.  

Tematyka ta zostanie przybliżona poprzez analizę orzecznictwa dotyczącą tego problemu. Ponadto rozważania 

autora oparte będą o wykładnię przepisów prawa podatkowego, karnego i karnego skarbowego regulujące kwestię 

odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe. 

 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć 

Zmierzając w kierunku odpowiedzialności karnej skarbowej należałoby zacząć od wyjaśnienia pojęcia podatku 

VAT. Value added tax to podstawowy podatek przedsiębiorców. Nie bez powodu nazywany podatkiem od wartości 

dodanej, gdyż obciąża on podatnika jedynie w zakresie części obrotu „dodawanej” przez tego podatnika. Opodatkowana 

jest cała wartość podatku na każdym etapie, jednak faktyczne opodatkowanie otrzymuje się poprzez powszechnie znany 

„zwrot podatku” naliczonego z poprzedzającej go fazy obrotu. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, od konsumpcji, 

obciążającym jedynie wydatki. Podatnik nabywający towary bądź usługi w celu niekonsumpcyjnym, lecz jako majątek 

działalności gospodarczej ma możliwość odliczenia od należnego mu  podatku, podatku zapłaconego przy uzyskaniu 

dóbr4.  

Według art. 15 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 

gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością tą jest działalność gospodarcza obejmująca 

wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 

oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w 

szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób 

ciągły dla celów zarobkowych. Podmioty te, będąc podatnikami VAT zobowiązane są do wystawiania faktur5. Jak 

słusznie zauważa A. Bartosiewicz podatnikiem zasadniczo jest jeden podmiot  (z pewnym wyjątkiem odnoszącym się do 

gospodarstwa rolnego, gdzie quasi-podatnikiem jest gospodarstwo rolne, w przypadku którego rolę podatnika przejmuje 

jedna z osób fizycznych prowadzących gospodarstwo, zaś pozostałe osoby w gospodarstwie podatnikami, w zakresie 

działalności w tym gospodarstwie, być już nie mogą). Wątpliwości wywołuje status podatkowy osób fizycznych. W 

                                                           
1 Przestępczość zorganizowana według prof. B. Hołysta to zachowujące podział zadań, świadome i dobrowolne, na trwałe zorganizowane współdziałanie 
wielu osób dla popełniania przestępstw – często przy wykorzystaniu współczesnej infrastruktury – w celu osiągnięcia możliwie szybko wysokich zysków 
(por: B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999,s. 315). 
2 Sprawozdanie roczne. Kontrola Skarbowa w 2014r., kwiecień Warszawa 2015, s.9. 
3 Dane Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie za pierwsze trzy kwartały 2014r. i 2015r.  
4 Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. IX, Warszawa 2015. 
5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
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związku z tym należałoby się zastanowić czy osoby te dokonując sprzedaży np. gruntów, a nie prowadząc formalnie 

zarejestrowanej działalności gospodarczej zawsze będą podatnikami. Jeżeli dany podmiot dokonuje sprzedaży z majątku 

prywatnego, nie jest on podatnikiem VAT w zakresie tych czynności6. 

 

Znamiona przestępstwa oszustwa podatkowego 

Oszustwo podatkowe, którego dopuścić się mogą podatnicy VAT określone jest w art. 56 k.k.s.  

Wykładnia literalna przepisu wskazuje wyraźnie na podmiot przestępstwa o charakterze indywidualnym, który 

wskazuje, osobę będącą podatnikiem. Zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej- podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych 

obowiązkowi podatkowemu7. W paragrafie 2 mamy wskazanie również, że podatnikami mogą być podmioty inne niż 

wymienione, wskazane przez ustawy podatkowe. Warto byłoby się zastanowić co dzieje się w przypadku, jeżeli 

podatnikiem w podatku VAT jest spółka cywilna. Wówczas zastosowanie ma regulacja art. 9 § 3 k.k.s, który stanowi, że 

za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu 

prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w 

szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną8. Spółka cywilna w przypadku, gdy jest podatnikiem 

podatku VAT może więc ponosić odpowiedzialność przez wspólnika tej spółki bądź inną osobę fizyczną zajmującą się jej 

sprawami.  

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2002 r. IV KKN 559/99, odnoszący się wtedy do art. 94 u.k.s. z 1971 

r., (obecnie w art. 56 § 1 k.k.s.), określając istotę działania stanowiącego oszustwo podatkowe, uznaje „umyślne 

wprowadzenie w błąd organu podatkowego co do rzeczywistego stanu rzeczy, istotnego z punktu widzenia 

prawidłowego ustalenia wysokości należnego Skarbowi Państwa podatku”. Umyślność podtrzymuje również  

postanowienie SN z dnia 23 lutego 2006 r., III KK 267/05, LEX nr 180799. Brak jest w tym przepisie znamienia 

przesądzającego o winie sprawcy podczas zachowania się. Należy więc uznać, że taki sprawca może działać zarówno z 

zamiarem ewentualnym jak i bezpośrednim. Dla stwierdzenia oszustwa nie wystarczy więc sama nierzetelność 

deklaracji, ale konieczna jest umyślność działania lub zaniechania9. 

Przedmiotem bezpośredniego działania przewidzianego w art. 56 k.k.s, jest organ podatkowy, inny uprawniony 

organ lub płatnik, a także mienie Skarbu Państwa, określa więc dwa podmioty, na które może być skierowane 

zachowanie sprawcy. Zgodnie z art. 13 Ordynacji podatkowej organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości 

jest: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta albo 

marszałek województwa - działających jako organy pierwszej instancji; dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby 

celnej - jako organ odwoławcze od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego; organ 

pierwszej instancji wskazany na podstawie odrębnych przepisów oraz organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten 

organ w pierwszej instancji; samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa; Minister Finansów - jako organ właściwy do spraw 

finansów publicznych w sprawach działający jako organ pierwszej instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności 

decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji albo stwierdzenia jej wygaśnięcia z urzędu; jako organ 

odwoławczy w sprawach należących do jego właściwości jako organu pierwszej instancji; jako organ właściwy w 

sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych, interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz w 

sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Szczególnymi zaś 

organami podatkowymi wskazanymi w art. 13a Ordynacji podatkowej są: Szef Agencji Wywiadu, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którym uprawnienia organów podatkowych może nadać Rada Ministrów, jeżeli 

jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa10. Przez inny uprawniony organ 

rozumieć należy określony w przepisach prawa podatkowego organ uprawniony i zobowiązany do ustalenia istnienia i 

wysokości zobowiązania podatkowego11. Płatnikiem natomiast, zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej jest osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie 

przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 

                                                           
6 A.  Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. IX, Warszawa 2015. 
7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.63 t.j.). 
8 Ustawa z dnia 10 września 1999r. -  Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013.186t.j.). 
9 Uzasadnienie wyroku TK z dnia 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 91. 
10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.63 t.j.). 
11 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz LEX, wyd. II, Warszawa 2012. 
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organowi podatkowemu12. Co do zasady przedmiotem bezpośredniego działania sprawcy czynu są także dane objęte 

treścią deklaracji lub oświadczenia podatkowego.13. 

Zachowanie określone jako karalne wynikające z przepisu art. 56 § 1 k.k.s. popełnia się, narażając na 

uszczuplenie podatku, przez: podanie nieprawdy, podanie danych niezgodnych z rzeczywistością lub podanie 

zaistniałych zdarzeń, które nie są uwzględniania przez przepisy ustaw podatkowych; zatajenie prawdy, czyli niepodanie 

wszystkich danych istotnych do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego; niedopełnienie 

obowiązku zawiadomienia o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem14. „Pojęcie prawdy” według 

uzasadnienia wyroku TK z dnia 12 września 2005 r., SK 13/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 91 „odnosi się więc nie do 

danych ujawnianych przez podatnika lub płatnika w deklaracji podatkowej, lecz ich kwalifikacji jako wydatków 

podlegających odliczeniu. "Prawdziwe" albo "nieprawdziwe" w rozumieniu tego przepisu są więc dane, wykazane przez 

podatnika w deklaracji.” Przytoczone trzy zachowania się tj. podanie nieprawdy, zatajenie prawdy oraz niedopełnienie 

obowiązku zawiadomienia o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem muszą dotyczyć okoliczności 

mających znaczenie dla ustalenia wysokości lub istnienia zobowiązania podatkowego15. 

 

Sankcje za przestępstwo fałszowania faktur 

Kodeks karny skarbowy przewidując trzy typy czynu zabronionego, wskazuje także trzy różne sankcje z nimi 

związane. Pierwszy jako typ podstawowy przestępstwa z art. 56 § 1 wskazuje na zagrożenie karą grzywny do 720 

stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie (sankcja alternatywno-kumulatywna). Typ 

uprzywilejowany z § 2 zagrożony jest wyłączną karą grzywny do 720 stawek dziennych, a trzeci typ, wykroczenia 

skarbowego, karą grzywny do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Karalność za usiłowanie możliwa jest 

tylko co do przestępstwa skarbowego określonego w § 1 i wynosi maksymalnie wynosi 3 lata i 4 miesiące dla kary 

pozbawienia wolności i 480 stawek dziennych grzywny (art. 21 § 1 i 2 k.k.s.). Wyłączona jest karalność za usiłowanie 

przestępstwa skarbowego z § 2 i wykroczenia skarbowego z § 316. W art. 41 k.k.s. przewidziane jest warunkowe 

umorzenie dopuszczalne wobec sprawców przestępstw skarbowych z art. 56 § 1 i 2 k.k.s. W przypadku skazania za 

przestępstwo skarbowe z § 1 przewidziany jest zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Kodeks 

przewiduje również fakultatywny przepadek wskazanych w art. 29 pkt 1-3 k.k.s. przedmiotów, za popełnienie 

przestępstw z art. 56 § 1 i 2 k.k.s.  

W wyniku powyższej interpretacji należałoby zwrócić uwagę na możliwość dokonania analizy zbiegu przepisu 

oszustwa podatkowego określonego w kodeksie karnym skarbowym z którymś z przepisów kodeksu karnego. Wydawać 

by się mogło, że najodpowiedniejszy byłby przepis art. 286 § 1 k.k. Szybko jednak wykaże błędność naszych 

przypuszczeń postanowienie SN z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03 (OSNKW 2004, nr 4, poz. 51), w którym 

stwierdzono, że "w wypadku gdy czynności wykonawcze sprawcy wyłudzającego zwrot podatku VAT, w myśl ustawy z 

dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, nie sprowadzają się do zaniechania 

rzetelnego zgłoszenia przedmiotu opodatkowania, prowadzącego do uniknięcia wydatku z własnego mienia kosztem 

uszczuplenia spodziewanego dochodu finansowego Skarbu Państwa, lecz polegają na działaniu fingującym istnienie 

obowiązku podatkowego - wyłącznie w celu osiągnięcia z tego tytułu korzyści z majątku Skarbu Państwa - przez 

upozorowanie przed organem skarbowym (przy pomocy fikcyjnych dokumentów lub przez podjęcie innych jeszcze 

czynności) przeprowadzenia realnej transakcji, w tym dotyczącej rzeczywiście istniejącego towaru, a nie jego 

substytutu, to działanie takie stanowi przestępstwo określone w przepisach kodeksu karnego, nie zaś przestępstwo 

skarbowe". Nie jest więc możliwy zbieg przepisów art. 56 § 1-3 k.k.s. oraz przepisu art. 286 § 1 k.k. Czy zatem art. 286 § 

1 k.k. należałoby zestawić z innym artykułem kodeksu karnego skarbowego? Na gruncie przepisu art. 56 k.k.s. pojawiają 

się jedynie znamiona czasownikowe z art. 286 k.k. Nie dochodzi tutaj jednak do rozporządzania mieniem- podatnik 

płaci podatek w pomniejszony lub nie płaci go w ogóle. Dopiero w art. 76 k.k.s. pojawia się rozporządzanie mieniem 

przez Skarb Państwa17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. ,V KK 76/08 wskazuje, że „znamiona 

przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. mieszczą się całkowicie w ogólniej ujętym opisie działania sprawcy przestępstwa z art. 

286 § 1 k.k., typizując szczególny rodzaj oszustwa prowadzącego do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatkowej 

należności publicznoprawnej. Niczego nie zmienia w tej ocenie to, że w art. 76 § 1 k.k.s. penalizuje się już samo 

narażenie na nienależny zwrot podatku, co oznacza przesunięcie progu sprawstwa na zachowanie, które stanowiłoby 

usiłowanie popełnienia oszustwa w rozumieniu art. 286 § 1 k.k.” 

                                                           
12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.63 t.j.). 
13 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks …, op. cit. 
14 Komentarz do ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.07.111.765), [w:] T.Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 
LEX, 2009, wyd. IV. 
15 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks …, op. cit.  
16 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks …, op. cit. 
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2013 r. II AKa 74/13. 
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Zakończenie 

Należy stwierdzić, iż jest to zagadnienie często poruszane w wielu orzeczeniach, wyrokach i komentarzach. 

Mając na uwadze przedmiot zamachu nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z mieniem. Zarówno po stronie 

podmiotowej jak i przedmiotowej występuje wielość podmiotów określonych w Ordynacji podatkowej. Sankcje jakie 

przewidziane zostały za oszustwa podatkowe uzależnione są od typów czynów zabronionych art. 56 k.k.s. Z niniejszego 

artykułu wynika również, że możliwy jest zbieg przepisów dotyczących fałszerstwa faktur określonych jedynie z art. 76 

§ 1 k.k.s. i art. 286 § 1 k.k. Powszechność, mimo tego że raczej ukryta przejawia się w chęci szybkiego zysku 

niezgodnego z prawem, nie zawsze możliwego do wykrycia. Organy ścigania nie otrzymują informacji o wszystkich 

takich zachowaniach przestępczych, co stanowi tzw. „ciemną liczbę” przestępstw. B. Hołyst wyróżnia cztery obszary 

„ciemnej liczby” przestępstw, tj. przestępstwa, które w ogóle nie doszły do wiadomości organów ścigania; przypadki 

ujawnionych przestępstw, których sprawcy nie zostali wykryci; przestępstwa, których sprawcy zostali wykryci, ale z 

uwagi  na negatywne przesłanki procesowe nie wniesiono aktu oskarżenia lub nie zapadł wyrok skazujący; 

przestępstwa, za które sprawcy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, jednakże nie wszystkie czyny były 

znane organom ścigania i objęte aktem oskarżenia18. Wysokość kwot podatków należnych do zapłacenia wpływa jednak 

na to, iż najczęściej przedsiębiorcy ulegają pokusie temu ryzykownemu sposobowi zarobku. Pokusa ta jest w tym 

przypadku duża ze względu na szczególnie atrakcyjną do dokonywania nadużyć sferę prawa podatkowego, ze względu 

na zasadę domniemania prawdziwości wynikającą z art. 21 § 2 oraz § 3 Ordynacji podatkowej, funkcjonujących w niej 

dokumentów. Efektywność w wykrywaniu sprawców przestępstw skarbowych można zbadać na podstawie danych z 

Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Możliwe jest wyprowadzenie ogólnego wniosku, iż w 

latach 2000-2011 wykrywalność sprawców przestępstw skarbowych wzrastała, natomiast w latach 2012-2013 

zmniejszała się19. Nie sposób stwierdzić czy przyczyną zmniejszania się wykrywalności jest mniejsza efektywność 

prowadzonych kontroli, czy zwiększenie się precyzyjności podmiotów w ukrywaniu nadużyć. 

 

 

*** 

 

Responsibility for invoicing false invoices 

The main purpose of this article  drawing attention to the widespread problem of falsification of invoices. This article 

indicates statistical data showing the trend of convictions for offence treasury. Through the analysis of case law has 

shown responsibility for fraud. It also identifies penalties in treasury criminal law and the relationship of those 

provisions with criminal law.

                                                           
18 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 111. 
19 Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa 2001-2014. 
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KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWEJ JAKO INSTYTUCJA ZANIECHANIA UKARANIA 

SPRAWCY W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM 
 

1. Wprowadzenie 

 Kodeks karny skarbowy1 z 1999 r. posiada stosunkowo szerokie możliwości ograniczenia reakcji karnoprawnej i 

sprowadzenia jej do środków niebędących tradycyjną karą. Sprawca czynu zabronionego ma możliwość uzyskania 

określonych dobrodziejstw w zakresie złagodzenia jego odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenia 

skarbowe, o ile zrealizuje określone ustawowo zachowanie zmierzające przede wszystkim do wyrównania uszczerbku 

finansowego2. 

 Systematyka ustawowa kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że w rozdziale 2 tytułu I przewidziane zostały 

instytucje umożliwiające zaniechanie ukarania sprawcy. Obejmują one sytuacje, w których pomimo popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie dochodzi do ukarania sprawcy. Są to cztery autonomiczne 

instytucje degresji karania: czynny żal skarbowy, korekta deklaracji podatkowej, dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności oraz odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Niniejszy artykuł dotyczyć będzie jednej 

ze wskazanych instytucji degresji karania - korekty deklaracji podatkowej w jej aktualnej formie. 

Zagadnienie przesłanek bezkarności sprawcy składającego korektę deklaracji podatkowej stanowiło przedmiot 

kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego skarbowego od chwili wejścia w życie Kodeksu karnego 

skarbowego z 1999 r. Jest też powodem specyficznych trudności ujawniających się w procesie stosowania prawa. 

Źródłem owych komplikacji wydaje się być niezbyt czytelna formuła regulacji przesłanek bezkarności korekty 

deklaracji podatkowej. Należy odnotować, że na przestrzeni ostatnich 18 lat ulegały one istotnym i zarazem nie w pełni 

czytelnie wyjaśnionym przez ustawodawcę zmianom. 

 

2. Przesłanki korekty deklaracji podatkowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw3, która weszła w życie dnia 1 września 2005 r., wprowadziła do kks nową postać czynnego żalu skarbowego 

dokonywanego przez korektę deklaracji podatkowej unormowaną w art. 16a kks. Wzmiankowany przepis od momentu 

jego wprowadzenia wyrażał samodzielną myśl - zgodnie z zasadami techniki prawodawczej dodając nowy artykuł 

zachowuje się dotychczasową numerację, opatrując go małą literą alfabetu łacińskiego4. 

Przedmiotowa instytucja mimo iż wywołuje zastrzeżenia i wątpliwości związane z elementami 

konstytutywnymi dla konstrukcji systemu prawa karnego skarbowego, stanowi jednak samoistny element systemu 

instytucji wyłączających lub łagodzących odpowiedzialność karną skarbową w związku ze zmianą nastawienia sprawcy 

po popełnieniu czynu zabronionego oraz restytucją wyrządzonego przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym 

uszczerbku w sferze należności publicznoprawnych5. 

Od 1 stycznia 2016 r., po zmianach6, art. 16a kks stanowi: 

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej7, korektę 

deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność 

publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”. 

Instytucja karnoskarbowa korekty deklaracji podatkowej nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest 

ograniczona podmiotowo do podatników, płatników i inkasentów, którzy dopuścili się przestępstw lub wykroczeń 

podatkowych łączących się ze składaniem nierzetelnych deklaracji podatkowych, które mogą poprawić już po ich 

złożeniu do odpowiedniego organu podatkowego i nie ponosić konsekwencji prawno karnych za swoje zachowanie8. 

Przepis art. 16a kks posługuje się typowym dla konstrukcji czynnego żalu sformułowaniem: „nie podlega karze 

za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe”, określając także przesłanki warunkujące skorzystanie z 

                                                           
1 Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
2 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, CH Beck 2008, s. 95. 
3 Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1199. 
4 § 55 ust. 1, § 89 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – Dz. U. 
Nr 100, poz. 908. 
5 Por. K. Tkaczyk, Instytucja czynnego żalu w prawie karnym w aspekcie prawnoporównawczym, Przemyśl 2008, s. 293–294. 
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1649. 
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 553, ze zm. 
8 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 165. 
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dobrodziejstwa bezkarności. W myśl dyspozycji art. 113 § 1 kks, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe stosuje się odpowiednio również art. 17 § 1 pkt 4 kpk9. Według tego przepisu nie wszczyna się postępowania, 

a wszczęte umarza, gdy ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze. Zwrot „nie podlega karze” należy tłumaczyć w 

ten sposób, że nie prowadzi się postępowania przeciwko sprawcy, a uchylenie karalności następuje z mocy prawa. Jest 

ono obligatoryjne i niezależne od uznania lub zgody organu procesowego10. 

Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem charakterystycznym dla konstrukcji czynnego żalu oraz 

określenie przesłanek bezkarności w ten sposób, iż odnoszą się one do zachowania następującego po popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, stanowiącego wyraz zmiany postawy i nastawienia sprawcy, podejmującego 

działania zmierzające do restytucji skutków wywołanych uprzednim bezprawnym zachowaniem pozwala zaliczyć 

rozwiązanie zawarte w art. 16a kks do kategorii instytucji szeroko rozumianego czynnego żalu. Dobrodziejstwo 

bezkarności związane jest także w tym przypadku ze zmianą postawy sprawcy, której konsekwencje sprowadzają się do 

uchylenia w sferze finansowej skutków uprzedniego bezprawnego i karalnego zachowania. Przepis ten, identycznie jak 

wszystkie regulacje stanowiące podstawę wyłączenia lub degresji odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie 

skarbowe pełni funkcję motywacyjną, której istota sprowadza się do stworzenia efektywnego mechanizmu 

skłaniającego sprawców przestępstw lub wykroczeń podatkowych do podejmowania działań niwelujących 

konsekwencje ich przestępczej aktywności11. Instytucja przewidziana w art. 16a kks odnosi się zatem wyłącznie do 

sprawców przestępstw lub wykroczeń skarbowych, bowiem jej celem jest wyłączenie odpowiedzialności karnej 

skarbowej. W rezultacie, przywilej bezkarności z art. 16a kks może objąć sprawców umyślnych przestępstw i 

wykroczeń, również po wszczęciu postępowania karnego o te czyny (aż do uprawomocnienia się orzeczenia), jeżeli tak 

uzna sąd. Zdaniem autora niniejszego artykułu, przepis art. 16a kks dotyczy jednak tylko przestępstw lub wykroczeń 

skarbowych, o których mowa w art. 56 § 1-3 kks, czyli czynów popełnionych poprzez złożenie wobec właściwego 

organu deklaracji podatkowej (tzw. oszustwo podatkowe), skoro warunkiem zaniechania ukarania sprawcy jest złożenie 

korekty deklaracji. Należy również zaznaczyć, że z punktu widzenia omawianego przepisu obojętne są pobudki 

działania sprawcy dokonującego korekty wcześniej złożonej deklaracji12. 

Do zachowań nie realizujących znamion przestępstwa lub wykroczenia skarbowego -w szczególności z uwagi 

na brak elementów strony podmiotowej (niepenalizowane zachowania nieumyślne) - stosuje się zaś regulacje 

określające podstawy dokonania korekty deklaracji podatkowej przewidzianej w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa13 oraz w ustawie z dn. 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej14. Ordynacja podatkowa w 

rozdziale 10 przewiduje bowiem możliwość skorygowania deklaracji w dowolnym zakresie zamieszczonych w niej 

wpisów, co następuje przez złożenie korekty deklaracji. Czynności tej dokonuje podmiot, który złożył deklarację 

korygowaną. Nie ma przeszkód prawnych, aby dokonać korekty deklaracji już skorygowanej15. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 81 Ordynacji podatkowej:  

„§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną 

deklarację.  

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.” 

Zgodnie z art. 81b. § 1. „uprawnienie do skorygowania deklaracji: 

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym 

postępowaniem lub kontrolą;  

2) przysługuje nadal po zakończeniu:  

a) kontroli podatkowej,  

b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.  

§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy 

zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności. 

§ 2a. Korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych w razie odmowy 

stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. 

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty”. 

                                                           
9 Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm. 
10 Z. Siwik, Nowa Kodyfikacja Karna, Warszawa 1999, s. 125. 
11 P. Kardas, Karnoskarbowe konsekwencje korekty deklaracji podatkowej. Uwagi o ustawowych przesłankach bezkarności określonych w art. 16a k.k.s., 
Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych, Rok  XV (2011), z. 3, s. 120-121. 
12 Z. Siwik, op. cit., s. 125. 
13 Dz. U. 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm. 
14 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2009, s. 89-90. 
15 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 109. 
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Uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej trwa aż do czasu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, którego dotyczyła deklaracja. Uprawnienie to traktuje się nawet jako prawo podmiotowe16. 

Należy uznać, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacja regulacji szczególnej w art. 16a kks 

określa liberalnie warunki bezkarności warunkując dobrodziejstwo niepodlegania karze. Przywilej bezkarności zależy 

obecnie od spełnienia jedynie dwóch przesłanek: 

a) złożenia w sposób prawnie skuteczny korekty deklaracji podatkowej oraz 

b) uiszczenia niezwłocznie lub w terminie wskazanym przez uprawniony organ należności publicznoprawnej 

uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie. 

W piśmiennictwie aktualnie przyznaje się, że art. 16a kks nie przewiduje żadnych innych wymogów i 

wyłączeń, niż są określone w tym przepisie17. Należy zwrócić uwagę, że uprawnienie do złożenia korekty nie jest 

uzależnione od przeprowadzenia kontroli przez aparat skarbowy ani od wezwania do uiszczenia uszczuplonej 

należności publicznoprawnej. Podatnicy mogą z niego skorzystać w każdym momencie dopóki nie przedawni się 

zobowiązanie podatkowe, ujawniając popełnione błędy i dokonując ich korekty.  

Sprawca powinien skutecznie skorygować nieprawidłowo sporządzoną deklarację podatkową, aby spełnić 

pierwszy warunek bezkarności. Poprawki może nanieść bez względu na rodzaj i zakres popełnionych błędów. Mogą 

one dotyczyć każdego elementu rozliczenia, tj. podstawy opodatkowania, kwoty zwrotu, danych identyfikacyjnych itp.. 

Z powyższych względów rozróżnić można pomyłki: 

a) formalne – nie powodują konsekwencji karnoskarbowych, albowiem nie mają one wpływu na wysokość 

zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwoty zwrotu; mogą 

utrudnić identyfikację podatnika (na przykład gdy nie uzupełni on poprawnie deklaracji lub nie złoży pod nią 

podpisu), 

b) rachunkowe - mogą powodować konsekwencje karnoskarbowe, gdyż wpływają na wysokość zobowiązania 

podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku. 

Spełnienie drugiego warunku bezkarności wymaga uiszczenia całej należności publicznoprawnej, która 

z powodu błędu została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie. Rozwiązanie to jest często wykorzystywane przez 

sprawców po kontrolach rozliczeń podatkowych. Praktyka pokazuje, że w większości przypadków organy podatkowe 

całkowicie odstępują od karania sprawców, którzy poprawią zakwestionowane deklaracje i uregulują zaległości 

podatkowe wynikające z korekty.  

Należy przypomnieć, że do 1 stycznia 2016 r. art. 16a kks określał dodatkowo jeszcze jeden warunek. Aby 

korekta deklaracji mogła być uznana za skuteczną winna być złożona z podaniem przyczyn tej korekty. Uzasadnienie 

przyczyn korekty decydowało zatem łącznie o tym, czy deklaracja zostanie skutecznie skorygowana - podatnik musiał 

wyjaśnić, dlaczego w deklaracji pierwotnej znalazły się błędy. 

W omawianej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego zrezygnowano z obowiązkowego uzasadniania 

korekty ze względu na trudności w wyegzekwowaniu go od składających korektę podatników. Należy wskazać, że ani 

forma uzasadnienia, ani jego treść nie zostały uregulowane w przepisach prawa. Brak uzasadnienia nie powodował 

automatycznie, że korekta traciła moc prawną, organ podatkowy mógł bowiem wezwać podatnika do uzupełnienia 

skorygowanej deklaracji. Dopiero gdy braki nie zostały uzupełnione, organ rozpoczynał postępowanie wyjaśniające, a 

także wydawał decyzję, która określała prawidłową wysokość zobowiązania. Według twórców nowelizacji wszystkie 

działania wydłużały i niepotrzebnie utrudniały procedurę składania deklaracji. 

W świetle nowych przepisów składając od roku 2016 korektę deklaracji podatkowej będzie można dołączyć 

uzasadnienie, nie będzie to jednak obowiązkiem podatnika.  

 

3. Uwagi końcowe 

Instytucja korekty deklaracji podatkowej określona w art. 16a kks skonstruowana została w oparciu o 

zdecydowany priorytet funkcji kompensacyjnej i egzekucyjnej prawa karnego skarbowego, tj. w zgodzie z art. 114 § 1 

kks, który stanowi, że przepisy kodeksu mają ponadto na celu takie ukształtowanie postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, aby osiągnięte zostały cele tego postępowania w zakresie wyrównania 

uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, 

spowodowanego takim czynem zabronionym. Przedmiotowe funkcje ustawodawca zdecydował się realizować z 

wycofaniem funkcji represyjnej oraz pozostałych funkcji pełnionych tradycyjnie w prawie karnym skarbowym przez 

instytucję czynnego żalu. 

Przedstawione w niniejszym artykule rozważania wskazują jednak, że zakres zastosowania instytucji korekty 

                                                           
16 S. Babiarz [w]: Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 471, 474. 
17 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, 4. wydanie, s. 89, J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w 
prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011, s. 168 – 170. 
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deklaracji podatkowej, jako swoistej instytucji czynnego żalu,  jest stosunkowo wąski18.  

Po pierwsze, do zachowań sprawców nie realizujących znamion przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, w 

szczególności z uwagi na brak elementów strony podmiotowej (niepenalizowane zachowania nieumyślne) stosuje się 

regulacje określające podstawy dokonania korekty deklaracji podatkowej przewidzianej w ustawie z dn. 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa19 oraz w ustawie z dn. 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej20 nie zaś art. 16a kks.  

Po drugie, z uwagi na okoliczność, że warunkiem zaniechania ukarania sprawcy jest złożenie korekty 

deklaracji, przepis art. 16a kks może dotyczyć jedynie czynów popełnionych poprzez złożenie wobec właściwego 

organu deklaracji podatkowej. W kręgu tych zachowań znajdą się zatem tylko przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, 

o których mowa w art. 56 § 1-3 kks, czyli tzw. oszustwa podatkowe. Należy również zaznaczyć, że z punktu widzenia 

omawianego przepisu obojętne są pobudki działania sprawcy dokonującego korekty wcześniej złożonej deklaracji.

                                                           
18 Odmiennie: P. Kardas, op.cit, s. 138-139. 
19 Dz. U. 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm. 
20 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2009, s. 89-90. 
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ZAGRANICZNE INTERNETOWE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE W ŚWIETLE REGULACJI 

KARNOSKARBOWYCH 

 
 

1. Internetowy hazard w ujęciu polskiego Kodeksu karnego skarbowego. 

 Różnicę zdań u znawców przedmiotu powoduje już samo powiązanie znaczeniowe definicji „urządzania” i 

„prowadzenia” wprowadzonych przez polskiego prawodawcę do art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks 

karny skarbowy1, zwanej dalej „k.k.s.”. Penalizacja zachowań wynikających z tych dwóch definicji następuje w związku 

z uznaniem w art. 107 §  1  k.k.s, iż odpowiedzialności karnej podlega ten „Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom 
koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny”. Zgodnie z ustawa z 

dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych2 organem właściwym do wydawania wymaganych przez ustawę 

koncesji i zezwoleń jest minister właściwy do spraw publicznych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 tejże ustawy wydaje on 

koncesje na prowadzenie kasyna gry, a także zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie 

zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera3. Należy zwrócić uwagę, że za grę hazardową uznamy 

wyłącznie proces, w którym wygrana jest uzależniona jedynie od tzw. wypadku losowego i niezależnie od uczestników 

gry hazardowej4. Naczelnicy urzędów celnych pełnią rolę nadzoru podatkowego o szczególnym charakterze nad 

urządzaniem gier i zakładów wzajemnych oraz nad podmiotami prowadzącymi działalność w tym przedmiocie. 

Obowiązek nadzoru w tym zakresie wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych 

przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych5. 

 Cytowany art. 107 k.k.s penalizuje w § 1 „urządzanie lub prowadzenie” gry losowej, gry na automacie lub 

zakładu wzajemnego, gdy zachowanie sprawcy godzi w przepisy ustawy lub warunki udzielonego zezwolenia bądź 

koncesji. Jest to regulacja odnosząca się do większości gier i zakładów tego typu, gdyż do pozostałej części odnosi się art. 

108 k.k.s. (lex specialis)6. Natomiast już w § 2 tego przepisu znajdujemy uregulowanie dotyczące kryminalizacji także 

„uczestnictwa” w grze losowej o charakterze zagranicznym lub zagranicznym zakładzie wzajemnym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo polskie penalizuje samo uczestnictwo w tego rodzaju zakładach 

bukmacherskich, które nie wiążą się z wcześniejszym uzyskaniem koncesji lub zezwolenia na podstawie odpowiednich 

przepisów7. Nie ma przy tym znaczenia czy wskazane gry hazardowe zostały w innym państwie zorganizowane zgodnie 

z obowiązującym w nim porządkiem prawnym. Znamieniem istotnym z punktu widzenia polskiej regulacji 

karnoskarbowej jest natomiast sam fakt wystąpienia gry losowej bądź zakładu wzajemnego8.  

 Szczególną uwagę wiązać należy z pojęciem „terytorium”. Należy odpowiedzieć na pytanie: czy czyn 

zabroniony został popełniony na terytorium Polski, czy już za granicą? W tym celu należy odnieść się do wypracowanej 

w związku z polskim ustawodawstwem9 pojęcia, na podstawie której terytorium państwa opisać można, jako określoną 

przestrzeń, w której funkcjonują państwa oraz inne podmioty prawa międzynarodowego. W związku z tym terytorium 

Polski, w znaczeniu miejsca popełnienia przestępstwa, to obszar wydzielony granicami państwa, głąb ziemi 

(nienaruszający terytorialności innego państwa), słup powietrzny nad obszarem (około 90 km) i morskie wody 

terytorialne (12 mil od linii podstawowej). Zasada terytorialności jednocześnie rozszerza stosowanie polskiej ustawy 

karnej na polskie statki wodne i powietrzne. Bez znaczenia jest w tym przypadku gdzie polskie statki się znajdują, gdyż 

decydujące znaczenie, dla jurysdykcji na nich panującej, ma fakt zarejestrowania statku w tzw. „porcie macierzystym”. 

Wpływa to także na określenie właściwości miejscowej sądu (art. 31 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego10). Nie bez znaczenia dla określenia terytorium RP pozostają także umowy międzynarodowe, 

                                                           
1 T.j. Dz. U. z 2013, poz. 186 z późn. zm. 
2 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm. 
3 M. Siwicki, Internetowe zakłady bukmacherskie, Przegląd Sądowy 9/2011, LexisNexis, 2011, s. 100. 
4 Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 3, C.H. BECK, Warszawa 2005, s. 633.  
5 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia 
gier hazardowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 156). 
6 F. Prusak, Prawo karne skarbowe. W: M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego: Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, tom. 
11, C.H.BECK, Warszawa 2014, s. 189 
7 tj. z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych. 
8 M. Siwicki, Internetowe zakłady…, op. cit., s. 101. 
9 Art. 1 i 3 - ustawy z dnia 12 października 1990 r. – o ochronie granicy państwowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 930 z późn. zm.); art. 2 - ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. – o obszarach morskich  RP i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 934 z późn. zm.). 
10 Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 

http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/hipertekst/16852901_art(107)_1?pit=2016-01-19
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których sygnatariuszem jest Polska, tj. z Niemcami, Rosją, Słowacją, Czechami, Ukrainą, Litwą i Białorusią11. 

Potencjalne kolizje w przedmiocie zastosowania polskiej ustawy karnej albo obcej, rozwiązywane są na podstawie 

porozumień międzynarodowych12. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczenie karalności czynu zabronionego popełnionego 

na terytorium RP to mogą one wynikać z immunitetu konsularnego lub dyplomatycznego13. Może się zdarzyć także 

sytuacja, gdy to umowy międzynarodowe będą odnosiły się do przypadków pozostawiania cudzoziemców jurysdykcji 

związanej z ich obywatelstwem bądź miejscem stałego zamieszkania14. 

 Norma prawna zawarta w art. 107 § 3 k.k.s. penalizacje kwalifikowany typ przestępstwa organizowania bądź 

współorganizowania zbiorowego uczestniczenia w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym. 

Karalność wskazanego przestępstwa karnoskarbowego zachodzi gdy sprawca popełnia ten czyn w zamiarze 

bezpośrednim, który dodatkowo cechuje chęć osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z organizacją zbiorowego 

uczestnictwa15. Natomiast art. 107 § 4 k.k.s. penalizuje czyny stanowiące wypadki mniejszej wagi w związku z 

popełnieniem czynów zabronionych określonych § 1 i 2 wskazanej jednostki redakcyjnej.  

 Jeżeli chodzi o reklamę w obszarze gier i zakładów wzajemnych (także przy wykorzystaniu drogi 

elektronicznej) należy wskazać, iż ustawodawca w  art. 29 ust. 1 ustawy o grach hazardowych wprowadza generalny 

zakaz w tym zakresie, a naruszenie tego przepisu jest zagrożone odpowiedzialnością karnoskarbową. Zgodnie z tym 

przepisem „Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz 

gier na automatach.” Natomiast zgodnie z ust. 5 wskazanego przepisu, przedstawiony zakaz nie rozciąga się na:  

1) „reklamę i promocję dokonywanej we wnętrzu kasyn gry lub punktach, w których przyjmowane są zakłady 

wzajemne”, 

2) „oznaczenia nazwą podmiotu, logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, 

miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych”,  

3) „w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet - reklamy i promocji prowadzonej na 

określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów.” 

 Dobro chronione wskazanymi przepisami ma w tym przypadku charakter abstrakcyjny, gdyż odnosi się do 

zagrożenia interesu finansowego RP w zakresie monopolu hazardowego. Szerszą ochroną objęte są także interes 

ekonomiczny państwa, porządek publiczny, a także rzetelność obywatelska. Wiąże się to bowiem nie tylko z 

uszczupleniem głównego źródła – podatku od gier, ale również dochodów ubocznych, np. opłat za zezwolenia16. Jak w 

przypadku każdego przestępstwa miejsce popełnienia czynu zabronionego będzie desygnowane przez to gdzie sprawca 

działał. Miejsce to będzie uzależnione od wprowadzonych przez ustawodawcę przesłanek: „reklamowania”, 

„urządzania”, „organizowania”,  a także „prowadzenia” internetowego hazardu. Należy zauważyć, iż ustawodawca 

niejako powiela w art. 3 § 1 k.k.s. konstrukcję prawną z art. 6 §  2 k.k., ujmując jednocześnie zamiast sformułowania 

„działanie lub zaniechanie” poprzez zastąpienie określeniem „zachowanie”, a także nie odnosi się do sprawcy, lecz do 

„nastąpienia” jego zachowania. Przepis zawarty w k.k.s. powiela także zasadę wielomiejscowości działania sprawcy17.  

 

2. Internet, jako miejsce działania sprawcy czynu zabronionego. 

 Niezwykle trudnym wyzwaniem jest określenie miejsca działania sprawcy czynu oraz określenie jego 

przynależności terytorialnej w przypadku, gdy sprawca używa do tego celu systemu teleinformatycznego takiego jak 

Internet. Cechą charakterystyczną sieci Internet jest fakt, iż wiele procesów zachodzi niezależnie od każdorazowego 

użytkownika (w tym sprawcy czynu zabronionego). Jest to spowodowane wykorzystywaniem spójnych oraz 

połączonych pakietów danych, których obsługę powierzono ogromnej ilości serwerów zlokalizowanych na całym 

świecie. Jak już wcześniej wspomniano miejscem popełnienia czynu będzie obszar na którym sprawca działał 

(terytorium na którym zrealizowane zostały istotna część znamion czynu). Nie bez znaczenia pozostaje także posłużenie 

się łącznikiem miejsca działania przestępcy, gdyż każdy kto dokonuje czynności na danym terytorium jest zobligowany 

respektować obowiązujący miejscowo porządek prawny18. 

 Działanie sprawcy przy użyciu Internetu powoduje istotne zastrzeżenia w zakresie ustalenia miejsca 

popełnienia przestępstwa. Za przykład podaje się przestępstwa związane z treścią informacji. Miejscem działania jest w 

tym przypadku: 

                                                           
11 A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, C.H.BECK, Warszawa 2011, s. 77-78; także: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny zarys tematu, wyd. 11, LexisNexis, 
Warszawa 2013, s 145-146.    
12 Bojarski T., Polskie prawo karne, Zarys części ogólnej,wyd.2, LexisNexis, Warszawa, 2006, s. 75. 
13 B. Kunicka-Michalska i inni, Kodeks karny. Część ogólna., Warszawa, 1999, s. 331 i n.   
14 M. Siwicki, Internetowe zakłady …, op. cit., s. 101. 
15 M. Siwicki, Internetowe zakłady…, op. cit., s. 101. 
16 F. Prusak, Prawo karne…, op. cit., s. 188 i n.  
17 Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009 
18 K. Cornils, Der Begehungsort von Äußerungsdelikten im Internet, Juristenzeitung 1999, s. 369. 
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1) miejsce położenia urządzenia (np. komputera) osoby, przy użyciu którego utworzyła daną treść, 

2) miejsce, w którym położone jest urządzenie informatyczne, przy użyciu którego dana treść  zostanie upubliczniona 

(m.in. na witrynie internetowej), 

3) miejsce położenia urządzenia informatycznego, który służy do przekazania treści do danych adresatów, 

4) miejsce, z którego sprawca przesyła wytworzoną treść w celu upublicznienia bądź przekazania dalszym adresatom19. 

 W związku z powyższym niezwykle ważne jest rozwiązanie problematyki kojarzenia miejsca działania sprawcy 

z miejscem, w którym sprawca ten fizycznie przebywa. Aby uporać się ze wskazanym problemem można zwrócić się do 

dorobku niemieckiej doktryny, m.in. do instytucji tzw. „fikcji wirtualnej obecności”20. Zgodnie z tą koncepcją za miejsce 

działania sprawcy czynu zabronionego należy przyjąć każdorazowe miejsce, w którym odbiorca będzie w stanie 

zapoznać się z umieszczoną przez sprawcę treścią. Globalny charakter sieci Internet, a także nieograniczone grono 

odbiorców do każdej umieszczonej w niej treści powoduje niemożliwy do zrealizowania domniemanie, polegające w 

tym wypadku na przyjęciu, iż miejscem działania sprawcy będzie każde miejsce na ziemi z dostępem do Internetu. 

Niemożliwy na gruncie tej teorii staje się jednak proces odróżnienia pomiędzy miejscem popełnienia działania sprawcy, 

a miejscem w którym wystąpił skutek przestępny21. 

 Zgoła inna koncepcja, także zaczerpnięta z doktryny prawa niemieckiego stanowi, iż w procesie ustalania 

miejsca działania sprawcy opierać należy się nie tylko o jego fizyczną obecność, ale także o określenie miejsca położenia 

urządzeń, służących np. do rozpowszechnienia treści lub dokonania czynności penalizowanych przez prawo. Teoria ta 

nazywana jest „koncepcją rozdzielenia miejsca działania”22. Za jej poprawnością przemawia fakt, iż przyjęte w niej 

rozróżnienie miejsca działania sprawcy czynu stanowi niejako odpowiedź na swobodę właściwą sprawcy podczas 

lokowania danych na serwerach, często zlokalizowanych poza granicami państwa, w którym przebywa. Miejsce 

działania sprawcy będzie zatem każdorazowo desygnowane nie tylko przez miejsce położenia urządzenia, za pomocą 

którego udostępnia treści, ale również miejscem położenia urządzeń służących do ich odbioru. Przedstawiona teoria 

została wypracowana wzorując się niejako na konstrukcji tzw. „hackingu”, tj. uzyskaniu pożądanej informacji poprzez 

sforsowanie zabezpieczeń systemu teleinformatycznego bądź skorzystanie z istniejącej „dziury” oprogramowania lub 

konfiguracji takiego systemu23. 

 Wskazana teoria została skrytykowana przez przedstawicieli doktryny. Jednym z jej przeciwników był Ch. 

Schwarzenegger, który zarzucał jej błędne przyjęcie, iż to miejsce, w którym umiejscowiony jest serwer internetowy 

powinno być tożsame z miejscem działania sprawcy. Wskazaną tezę Ch. Schwarzenegger argumentuje tym, iż w 

przeważającej ilości przypadków osoba udostępniająca treści w sieci Internet, nie wie gdzie te treści się znajdują. 

Ponadto obecnie bardzo popularne jest udostępnianie danych umieszczanych na serwerach internetowych 

zlokalizowanych w różnych miejscach, co powoduje skrócenie czasu ich udostępniania24. Za przykład może posłużyć 

sytuacja, gdy sprawca wysyła z Polski zlecenie zawarcia zakładu bukmacherskiego na serwer zagranicznej witryny 

bukmacherskiej takiej jak bet-at-home.com25, który znajduje się na Malcie używając technologii push. Działa więc na 

terytorium Malty oraz Polski. Dodatkowo jeżeli okaże się, iż wskazany serwis używa do czynności pozostających w 

związku z tego typu czynnością serwerów umiejscowionych, np. na terytorium USA, to okaże się, że miejscem działania 

sprawcy jest także to państwo. Ustalając miejsce działania sprawcy, przy wykorzystaniu do tego celu lokalizacji serwera 

internetowego, może spowodować niepożądane uzależnienie tego procesu od rozwiązań technicznych używanych 

przez dany serwis. Spowoduje to wątpliwości także co do określenia reżimu prawnego właściwego dla popełnionego 

czynu26. 

 W związku z powyższymi rozważaniami, doktryna prawa niemieckiego wypracowała pogląd opierający się na 

odejściu od tzw. „teorii działania”27, oraz przyjęcie za miejsce działania sprawcy, który używa sieci Internet do 

popełnienia czynu zabronionego miejsca, w którym sprawca ten fizycznie się znajduje28. 

 Odwołując się do polskich znawców przedmiotu nie sposób nie wskazać powstałej w 2004 r. teorii odnoszącej 

się do określania miejsca działania sprawcy za pomocą kryteriów technicznych. Wskazane ujęcie może okazać się 

                                                           
19 M. Siwicki, Internetowe zakłady…, op. cit., s. 103. 
20 Niem. Fiktion der virtuellen Anwesenheit.  
21 M. Collardin, Straftaten in Internet- Fragen zum internationalen Strafrecht, Computer und Recht 1995, s. 620.  
22 Niem. Räumliches Auseinanderfallen der Handlung. 
23 K. Cornils, Der Begehungsort…, op. cit., s. 396 i n.  
24 C. Schwarzenegger, Abstrakte Gefahr als Erfolg im Strafanwendungsrecht-Ein leading case zu grenzüberschreitenden Internetdelikten, Anmerkungen 
zum Urteil des BGH von 12.12.2000, Zeitschrift für Immaterialgüter, Informations-und Wettbewerbsrecht 2001, s. 247 i n. 
25 bet-at-home.com Internet Ltd., bet-at-home.com Entertainment Ltd., Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta (źródło: 
https://www.bet-at-home.com/pl). 
26 M. Siwicki, Internetowe zakłady …, op. cit., s. 104. 
27 Niem. Tätigkeitstheorie. 
28 U. Sieber, Internationales Strafrecht im Internet – Das Territorialitätsprinzip der §§ 3, 9 StGB im globalen Cyberspace, Neue Juristische Wochenschrift 
1999, s 2065 i n.  
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incydentalne, z uwagi na wykorzystanie podczas używania sieci Internet serwerów umiejscowionych w różnych 

miejscach na Ziemi. Nie bez znaczenia są również tzw. „odesłania”, które są wykorzystywane w wielu serwisach  

i polegają na ciągłym przekierowywaniu użytkownika na podstrony, które również mogą być ulokowane w różnych 

miejscach. Częstą praktyką jest również „rozbicie” strony internetowej na części umieszczane na różnych serwerach, co 

dodatkowo utrudnia ustalenie miejsca działania sprawcy w ten sposób29.   

 W doktrynie znaleźć można poglądy, iż popełniając przestępstwo formalne sprawca czynu zabronionego, który 

jest poza granicami RP lecz swoim zachowaniem wpływa na systemy teleinformatyczne umiejscowione w Polsce nie 

podlega ściganiu na mocy polskiego porządku prawnego. Czynnością wykonawczą przestępstw o charakterze 

formalnym, popełnianych przy użyciu sieci Internet jest z jednej strony na udostępnianie nielegalnych treści, poprzez 

ich zapis na serwerach internetowych w postaci strony internetowej. Czynność ta nie stanowi jednak skutku 

stanowiącego znamię czynu zabronionego, więc sprawca nie będzie odpowiadał za swój czyn na gruncie polskiego 

reżimu prawnego30. 

 Przedstawiona problematyka jest poruszana w państwach europejskich, co stanowi niejako odzwierciedlenie 

znacznego postępu technologicznego i informatyzacji społeczeństwa. Powoduje to powstawanie wielu koncepcji 

odnoszących się do pojęcia miejsca działania sprawcy w tym zakresie. Jedna z nich odnosząc się do czynów 

zabronionych popełnianych przy pomocy sieci Internet, wskazuje iż miejscem popełnienia przestępstwa będzie w tym 

przypadku każdorazowe miejsce, gdzie nastąpiła sposobność zapoznania się z treścią udostępnianych informacji31. 

Zgodnie z powyższym, na gruncie wykładni art. 107 § 1, 3 i 4 k.k.s., miejscem działania sprawcy mogłoby być każde 

miejsce na ziemi z dostępem do Internetu. Koncepcja ta nie znalazła aprobaty ze względu na cechy Internetu, w tym 

jego transgraniczny charakter. Wybitny znawca przedmiotu U. Sieber wskazuje, na podstawie przestępstwa 

udostępniania informacji, że miejscem działania sprawcy czynu zabronionego będzie w tym przypadku miejsce, w 

którym przestępca działał. Nie ma przy tym znaczenia udostępnianie treści na serwerach, których porządek prawny 

penalizuję przedmiotowe zachowanie, gdyż sprawca czynów zabronionych będących przedmiotem tego opracowania 

miejscem działania sprawcy jest miejsce fizycznej obecności32. Stanowisko to uzasadniane jest charakterem 

odpowiedzialności sprawstwa wykonawczego od odpowiedzialności innych osób. Takie ujęcie nie jest obce polskiemu 

porządkowi prawnemu.  

 Przeważające znaczenie dla ustalenia miejsca popełnienia przestępstwa ma zamiar sprawcy. Sprawca czynu 

zabronionego w wielu przypadkach działa poza granicami państwa, w którym ma nastąpić skutek. Należy w tym 

przypadku wziąć pod uwagę miejsce, w którym zgodnie z zamiarem sprawcy miał nastąpić skutek stanowiący znamię 

czynu zabronionego. Będzie to możliwe, gdy weźmie się pod uwagę charakter danych, które sprawca przesyła  

z innego państwa. Mogą one bowiem przyjąć postać danych wyłącznie udostępnianych i wymagających od 

ewentualnego użytkownika ich aktywnego poszukiwania w innym państwie (technologia pull). W tym przypadku 

działania sprawcy będą podlegały pod jurysdykcję obcego porządku prawnego. Mogą one być jednak przesyłane w 

sposób aktywny przez sprawcę na określone terytorium (technologia push). W tym przypadku dla określenia 

właściwego porządku prawnego będzie ocena celu działania sprawcy czynu33.    

 W związku z powyższym ustalając miejsce działania sprawcy należy każdorazowo przez ocenę czynności 

dokonanych przez sprawcę, a nie w drodze automatyzmu charakterystycznego wykorzystywanej przez niego usługi 

sieci Internet. Sprawca korzystający z tego typu sieci udostępnia treści lub bierze udział w internetowych zakładach 

bukmacherskich z bardzo dużą łatwością, na serwerach znajdujących się niemal w każdym miejscu na ziemi. Z tego 

powodu należy ujmować miejsce działania sprawcy w sensie szerokim, nie podchodząc do niego wyłącznie jako miejsca, 

w którym sprawca fizycznie przebywał popełniając dany czyn. Zatem powinno się przyjąć, iż miejscem działania 

sprawcy będzie każdorazowo miejsce, w którym umiejscowiony jest system informatyczny, którego używa sprawca 

popełniając czyn, a także miejsce gdzie znajduje się serwer internetowy, przy pomocy którego dane zakazane prawem są 

w dalszym ciągu udostępniane. Taka koncepcja stanowi także realizację postulatów przyjętych przez ustawodawstwo 

Unii Europejskiej34. 

 

3. Miejsce popełnienia czynu zabronionego.   

 Dokonując analizy art. 107 § 2 k.k.s. należy wskazać, że miejscem popełnienia czynu zabronionego może być 

terytorium RP, gdyż penalizacja obejmuje uczestnictwo w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie 

                                                           
29 J. Czekalska, Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, Państwo i Prawo, z. 11, s. 73 i n. 
30 M. Sowa, Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, Prokuratura i Prawo 2002 , nr 4, s 62. 
31 M. Siwicki, Internetowe zakłady…, op. cit. s. 105. 
32 U. Sieber, Internationales Strafrecht…, op. cit., s. 2070 i n. 
33 M. Siwicki, Internetowe zakłady…, op. cit., s. 106. 
34 Ibidem, s. 106. 
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wzajemnym właśnie na wskazanym obszarze. Kodeks karny skarbowy nie zawiera, analogicznie do Kodeksu karnego, 

definicji „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Kryminalizacji podlega zatem już udział w tego typu grach lub 

zakładach. Wskazany czyn będzie jednak karalny wyłącznie wtedy, gdy podmiot organizujący nie uzyskał, 

przewidzianych w ustawie o grach hazardowych, koncesji lub zezwolenia. W doktrynie wskazuje się jednak na brak 

jednolitego poglądu co do penalizacji tego typu zachowań. Taki stan rzeczy jest uzasadniany faktem, iż w ustawie o 

grach hazardowych brak jest normy prawnej, która zakazywałaby uczestnictwa na terytorium RP  

w zagranicznej grze bądź zakładzie. Powodu penalizacji uczestnictwa we wskazanych grach lub zakładach można zatem 

doszukiwać się w bezprawności prowadzenia bądź urządzania, wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub 

zezwolenia, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych na terytorium RP. Posługując się zasadami 

wykładni należałoby przyjąć, iż uczestnictwo w zakładzie wzajemnym lub grze losowej organizowanej na terytorium 

RP przez sprawcę dokonującego czynu również na terytorium Polski, także  powinno podlegać penalizacji. Nie jest to 

jednak zawsze możliwe, gdyż gry internetowe mogą być zorganizowane przez podmioty o charakterze zagranicznym 

oraz na serwerach znajdujących się poza granicami RP. Z uwagi na obowiązującą w polskim porządku prawnym zasadę 

terytorialności oraz w kontekście uregulowania w nim „miejsca popełnienia przestępstwa” jako zasad jurysdykcji 

krajowej, nie będzie możliwe skuteczne ściganie poprzez wniesienie aktu oskarżenia wobec sprawcy, który uczestniczy 

w internetowym hazardzie zorganizowanym na zagranicznych serwerach. Także literatura przedmiotu podkreśla 

absolutny brak świadomości karalności przedmiotowych czynów zabronionych, co może wynikać z faktu, że 

społeczeństwo jest bardzo zachęcane do udziału w różnego rodzaju grach hazardowych, także o zagranicznym 

charakterze35. Wiele zachowań będzie w związku z tym stanowiło podstawę do traktowania ich jako wyłączających 

winę sprawcy z powodu usprawiedliwionego błędu co do karalności (art. 10 § 4 k.k.s)36.  

 Miejscem popełnienia pozostałych czynów zabronionych z art. 107 k.k.s. jest miejsce, w którym dany sprawca 

działał. Należy zatem każdorazowo określić miejsce, w którym nastąpiło „reklamowanie”, „urządzanie”, „prowadzenie” 

internetowego hazardu. Także miejsce, w którym zlokalizowany jest serwer służący sprawcy może wskazywać miejsce 

popełnienia czynu zabronionego. Należy przy tym odróżnić prowadzenie gry lub zakładu od urządzania gier i zakładów 

wzajemnych lub prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów. W pierwszym przypadku konieczne jest 

uwzględnienie niezbędnych wymogów organizacji gier lub zakładów w kwestii techniczno – organizacyjnej przy 

samym prowadzeniu gry lub zakładu wzajemnego (nie odnosi się do prowadzenia działalności). Natomiast w drugim 

przypadku wymagane jest aby sprawca działał w ramach zorganizowanego podmiotu kompetentnego do uzyskania 

odpowiedniego zezwolenia (obejmuje także działalność w tym zakresie). Jeżeli sprawca będzie reklamował zakazane 

prawem treści, przy ustalaniu miejsca popełnienia przestępstwa należy mieć na uwadze to, czy przesyłane treści są w 

sposób aktywny udostępniane na terytorium danego państwa. Takie działanie może przyjąć formę np. udostępniania na 

witrynie internetowej (aktywne poszukiwanie przez odbiorcę) bądź przesyłania w formie e-maila37. 

 

*** 

 

FOREIGN INTERNET BETTING OPERATIONS IN THE LIGHT OF THE TAX PENAL CODE REGULATIONS 

 This study raises the problem of the tax penal consequences of two types of behavior. Firstly participation in 

online gambling on the Polish territory and secondly the business activity focused on organization of gambling and 

betting by entities registered in other countries. In the era of widely understood computerization, the society almost 

everywhere is exposed in urging to participate in online gambling. The authors of this study show the conditions for the 

application of the Polish tax penal law to the perpetrators of the prohibited acts covered by the Polish legislature in the 

indicated range.

                                                           
35 J. Błachut, Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 2, s. 134 i n. 
36 Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2010, Nb 13-16. 
37 M. Siwicki, Internetowe zakłady…,op. cit. s. 107. 
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ZAGROŻENIA CYFROWE PRZY PŁATNOŚCIACH ELEKTRONICZNYCH  
 

Według Gooda od momentu wynalezienia elektryczności w 1873 r. do chwili jej masowej adaptacji na całym 
świecie minęło 46 lat. Telefonom zajęło to 35 lat, radiu 25 lat, komputerom osobistym 16 lat, a Internetowi zaś tylko 6 
lat1. Rozwój Internetu pociągnął za sobą rozwój cyberprzestępczości, przez którą rozumie się wszelkie stojące w 

sprzeczności z prawem działania, których celem jest wyrządzenie szkody z wykorzystaniem cyberprzestrzeni i urządzeń 

cyfrowych2. Do tej kategorii przestępstw zalicza się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie 

przetwarzanych informacji, jak np. sabotaż informatyczny, ingerencja w dane i system oraz haking3. Ściganie tego typu 

przestępstw jest możliwe dzięki przepisom zawartym w rozdziale XXXIII Kodeksu karnego. Zgodnie z ogólnymi 

zasadami odpowiedzialności karnej na gruncie prawa polskiego przestępstwa komputerowe stypizowane w przepisach 

Kodeksu karnego mogą być popełniane jedynie umyślne, a zatem wówczas kiedy sprawca ma zamiar ich popełnienia, co 

oznacza, że chce je popełnić albo przewidując możliwość ich popełnienia godzi się na to (art. 9 § 1 k.k.)4. 

 W dzisiejszych czasach obywatel dysponuje całą gamą usług pozwalających realizować mu określone czynności 

za pośrednictwem sieci Internetowej. Dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych umożliwia usługodawcom 

przenoszenie znacznej części swojej działalności do przestrzeni wirtualnej5. Obrazem takich zmian jest dzisiejszy 

wygląd Internetu oraz zawartość jaką możemy tam znaleźć. Począwszy od tradycyjnych stron zawierających przydatne 

informację, kończąc na tysiącach sklepów i ogłoszeń o usługach. Nowe możliwości handlowe wymagały stworzenia 

nowoczesnego i sprawnie działającego sytemu, opierającego się na płatnościach elektronicznych, wykorzystujących w 

pełni potencjał jaki daje cyberprzestrzeń. Wprowadzone zostały zatem możliwości tzw. płatności online z 

wykorzystaniem środków zgromadzonych na koncie bankowym, do których zalicza się m.in.: przelewy internetowe, 

karta płatnicza, płatność zbliżeniowa, wypłaty bankomatowe itp. Odmiennie traktowane jest pojawienie się nowych 

odpowiedników waluty cyfrowej, przejawiające się zastosowaniem technologii kryptograficznej oraz dokonywaniem 

płatności monetami wirtualnymi BitCoin. Duża popularyzacja elektronicznych metod płatniczych spowodowała 

wykształcenie się nowych form przestępstw na tle cyfrowym. W dzisiejszych czasach łatwiej jest paść ofiarą 

przestępstwa kradzieży, polegającego na wyczyszczeniu środków z karty kredytowej niż zostać okradzionym przez 

kieszonkowca. Warto również wspomnieć, że w momencie wprowadzania płatności metodą karty magnetycznej, 

przeciwni temu zabiegowi byli sami przedsiębiorcy i sprzedawcy. Obawy te wynikały z braku materialnego 

potwierdzenia dokonania transakcji wymiany towaru na pieniądze. Bowiem zamiast posiadania rzeczywistych 

pieniędzy sprzedawca miał otrzymać jedynie potwierdzenie dokonania bezpośredniego przelewu z konta bankowego 

należącego do klienta.  Zaproponowany system nie stwarzał jednak gwarancji przeprowadzenia transakcji. W 

odpowiedzi na wątpliwości sektora handlowego banki zgodziły się na udzielenie owego potwierdzenia, które polegało 

na ubezpieczeniu sprzedawcy od poniesienia ewentualnych strat wynikających z oszustwa nieuczciwych 

konsumentów. Gdy pieniądze nie zostały przelane na konto sklepowe wówczas bank pokrywał całość długu. Dopiero 

wprowadzenie takiej gwarancji pozwoliło sforsować barierę niepewności wokół nowej metody płatności.  

Nowoczesne technologie pozwalają dziś na dużo więcej niż prosta płatność kartą kredytową. Użycie urządzeń 

mobilnych, np. smartfona w autoryzacji transakcji technologią zbliżeniową, wykorzystuje w rzeczywistości programy 

pozwalające na korzystanie z konta bankowego bezpośrednio z telefonu. Umożliwia to, np. opłacenie podatków bez 

konieczności odwiedzenia placówki banku, poczty itp. Żądanie wykonania wybranej opcji bankowej może zostać 

wysłane z każdego miejsca na ziemi, w którym jest zasięg bezprzewodowej sieci Internetowej. Nowe zaproponowane 

udogodnienia w obsłudze kont bankowych zostały bardzo ciepło przyjęte przez społeczeństwo, bowiem wizja 

ułatwienia sobie życia i wyeliminowanie konieczności stania w kolejkach w celu opłacenia rachunku, była na tyle 

efektywna, że sektor bankowy rocznie osiąga miliardowe zyski z działalności w cyberprzestrzeni. Warto również 

wspomnieć, że wszystkie dodatkowe usługi mobilne świadczone przez banki wymagają minimalnych opłat jedynie przy 

ich uruchomieniu. Korzystanie z nich w późniejszym okresie pozostaje bezpłatne i dotyczy to wszelkich czynności 

wykonywanych z nową usługą. Miesięczna opłata pobierana jest w wysokości 1-2zł, co powoduje, iż takie rozwiązanie 

                                                           
1 Podaję za: Sh. Heffernan, Nowoczesna bankowość, Warszawa 2007, s. 113. 
2 J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Warszawa 2015, s. 48.  
3 J. Czapska, Jak skutecznie zapewniać bezpieczeństwo? Współczesne wyzwania, [w:] J. Czapska, A. Okrasa (red.), Bezpieczeństwo - policja – kryminalistyka. 
W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Kraków 2015, s. 9.  
4 A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010, s. 209.  
5 J. Plis: "Komunikacja w cyberświecie", red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012, s. 357 
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staje się zdecydowanie korzystniejsze aniżeli dokonanie opłaty bezpośrednio w placówce banku, która średnio wynosi 

5-8zł. Każda transakcja przeprowadzana w Internecie jest odpowiednio zabezpieczana przez systemy bezpieczeństwa 

usługodawcy i certyfikaty bezpieczeństwa zawarte w stronach internetowych odpowiednich instytucji, np. banków. 

Nie gwarantuje to jednak całkowitego zabezpieczenia płatności dokonywanej cyfrowo. Wszystkie technologie posiadają 

dziury systemowe i luki, które można wykorzystać w celu dokonania kradzieży pieniędzy wirtualnych. Służą do tego 

programy komputerowe tworzone przez hakerów oraz techniki wykradania informacji bezpośrednio od użytkownika 

sieci, czego przykładem może być metoda phishing6. Nierzadko zdarza się, iż użytkownicy otrzymują na skrzynce 

mailowej wiadomości niewiadomego pochodzenia, zawierające podejrzane załączniki. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że tego rodzaju e-maile zawierają pewien typ złośliwego oprogramowania, służącego do 

kradzieży danych pochodzących z komputera. Przykładem może być program keylogger, monitorujący sekwencje 

wciskanych klawiszy na klawiaturze, a następnie wyodrębnienie z nich loginów i haseł do usług internetowych. W 

pozostałych przypadkach podejrzane e-maile mogą być próbą wyłudzenia danych umożliwiających dokonanie 

kradzieży.  

Przestępstwo kradzieży penalizuje treść art. 279 k.k., który wskazuje na kwalifikowany typ kradzieży w postaci 

kradzieży z włamaniem. Czyn ten obejmuje znamiona kradzieży zwykłej, a dodatkowo okoliczność kwalifikującą w 

postaci sposobu działania, polegającego na włamaniu.  Wobec powyższego chroni te same dobra co zwykła kradzież7. W 

odróżnieniu od niej jest natomiast przestępstwem bez względu na wartość rzeczy (art. 130 § 2 KW)8. Włamaniem jest 

nie tylko działanie, którego istotą jest pokonanie zabezpieczenia, jak np. wyłamanie drzwi, czy przecięcie kłódki, ale też 

pokonanie przeszkody w inny sposób, jak np. otwarcie zamka podrobionym kluczem, zerwanie plomby, czy otwarcie 

kasy przy wykorzystaniu skradzionego hasła szyfrowego9. Włamaniem należałoby również określić wszelkie metody 

dostania się do zabezpieczonego obszaru cyfrowego. Ustawodawca definiuje przestrzeń zamkniętą jako obszar 

zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, nie tłumacząc czym dokładnie jest owa przestrzeń. W takim 

wypadku można wysunąć twierdzenie, iż włamanie do zabezpieczonej hasłem i loginem przestrzeni cyfrowej 

wyczerpuje wszelkie znamiona potrzebne do zakwalifikowania takiego czynu przestępczego jako kradzieży z 

włamaniem. Aby doszło do włamania, rzecz stanowiąca przedmiot wykonawczy kradzieży musi znajdować się w 

zamkniętym pomieszczeniu lub jego odpowiedniku, np. poczta mailowa. Sprawca włamuje się do pomieszczenia 

wskutek likwidacji przeszkody materialnej lub wirtualnej w przypadku płaszczyzny cyfrowej, stanowiącej część 

konstrukcji pomieszczenia lub systemu10. Sposób pokonania bariery jest bez znaczenia. Włamanie nie wymaga jej 

zniszczenia, uszkodzenia, wykorzystania siły fizycznej, czy użycia jakiegokolwiek narzędzia11. Przestępstwa kradzieży z 

włamaniem charakteryzują się znaczącą rozpiętością z perspektywy społecznej szkodliwości czynów, poczynając od 

bardzo poważnych do czynów drobnych, objętych pojęciem wypadków mniejszej wagi12. Podobnie jak ma to miejsce w 

przypadku kradzieży z włamaniem w świecie realnym, również przestępcy komputerowi łamią różnego rodzaju 

zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych, ściągają tajne informacje, niekiedy celem ich dalszej odsprzedaży lub 

włamują się do systemów bankowych, dokonując tam niewielkich kradzieży. Złodzieje komputerowi działają na 

zlecenie, mogą przejmować cudzą korespondencję, podsłuchiwać, przejmować pliki, włamywać się do określonych 

komputerów, zarażać wirusami firmowe sieci na zlecenie konkurencji albo też dokonywać na własny bądź cudzy 

rachunek nielegalnych przelewów13. Dostęp do zdecydowanej większości systemów komputerowych i serwisów 

sieciowych, opiera się na tradycyjnych hasłach w postaci ciągów alfanumerycznych. Istotnym jest, że bezpieczeństwo 

tych metod uwierzytelniania zależy w dużym stopniu od użytkowników, tj. ich możliwości pamięciowych, rozumienia 

problemu, poczucia odpowiedzialności i motywacji. Przeprowadzane informacje dowodzą, że awarie systemów wiążą 

się w dużym stopniu z możliwością wyboru haseł przez użytkowników oraz sytuacjami, w których hasła są im 

przypisywane. Zgodnie z powszechną, aczkolwiek nieformalną zasadą hasła łatwe do zapamiętania są tym samym łatwe 

do złamania, z kolei zaś hasła odpowiadające wymogom bezpieczeństwa z reguły przekraczają ludzkie chęci i 

                                                           
6 Technika hakerska phishing (wędka z przynętą) polega na uzyskaniu danych i dostępie do komputera ofiary, przez wysłanie maila o tematyce będącej w 
kręgach zainteresowania ofiary (np użytkownik interesuje się bronią, zatem na podstawie analizy i śledzenia w Internecie haker uzyskuje informację gdzie 
ofiara bywa w sieci i jakich informacji szuka. Na bazie uzyskanych informacji tworzone są maile zawierające poszukiwane przez ofiarę dane  i zainfekowany 
złośliwym oprogramowaniem). Technika spear-phishing wykorzystywane jest w celu ataku na określoną osobę, a nie grupę osób. Najczęściej z tej drugiej 
metody korzysta się w celu ataku na ofiarę będącą w posiadaniu kluczowych informacji lub danych np firmy lub bankowych. 
7 A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2009, s. 370.  
8 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094). 
9 L. Gardocki, Prawo karne, wyd. XIV zm., Warszawa 2008, s. 319-320.; Uchwała SN z dnia 25.06.1980 r., VII KZP 48/78, OSNKW 1980, Nr 8, poz. 65. 
10 Wyrok SN z dnia 18.12.2002r., III KKN 423/00, Prok. I Pr. 2003, Nr 8, poz. 16.  
11 A. Grześkowiak, op.cit., s. 370.  
12 A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 8 zm. i zaktual., Toruń 2007, s. 311.  
13 B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, tom I, Warszawa 2013, s. 83.  
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możliwości ich zapamiętania. Słabość tradycyjnych metod powoduje, że uwierzytelnianie z użyciem haseł nie 

gwarantuje należytego poziomu bezpieczeństwa14. 

         Można wyróżnić kilka metod i technik, jakimi posługują się przestępcy by dokonać kradzieży pieniędzy w 

cyberprzestrzeni. Pierwszą metodą jest uzyskanie dostępu do danych chronionych i newralgicznych, których 

udostępnienie osobom postronnym może skutkować nieautoryzowanym dostępem np. do konta bankowego, karty 

kredytowej lub wirtualnego portfela (serwis paypal). Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za upublicznienie danych 

będzie w tym przypadku czynnik ludzki oraz niezachowanie odpowiedniej ostrożności. Dane zostaną pozyskane 

bezpośrednio od ofiary na podstawie przeprowadzonej rozmowy lub pewnych technik wyłudzających informacje. Mogą 

to być prymitywne pytania z prośbą o udostępnienie takich informacji przez komunikator internetowy lub na forum 

publicznym w sieci. Innym razem ofiara może otrzymać e-mail o niepokojącej treści, będący próbą oszustwa. 

 

Ryc. 1 Przykład wiadomości potwierdzającej zmianę hasła w usłudze Battle.net firmy Blizzard, wiadomość jest 

oryginalna i została wysłana z siedziby firmy Blizzard. 

 

Ryc. 2 Przykład wiadomości wysłanej przez hakera podszywającego się pod pracownika firmy Blizzard, w celu zdobycia 

danych do konta Battle.net. 

 

                                                           
14 W. Kasprzak: "Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne", Warszawa 2015, s. 33 
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Ryc. 3 Ponownie oryginalna wiadomość od firmy Blizzard tym razem podświetlona przez autora. Podświetlenie nie 

wykazało żadnych ukrytych treści wiadomości mailowej. 

 

Ryc. 4 Ponownie wiadomość od hakera, tym razem podświetlona w celu ujawnienia złośliwego kodu.15 

Powyżej zamieszczone cztery zdjęcia przedstawiają przykładową próbę wyłudzenia danych poufnych metodą 

socjotechniczną16. Haker podszywając się pod pracownika firmy Blizzard używa podobnego adresu e-mail i formy 

oryginalnego listu. Trzeba zwrócić uwagę na trzy widoczne przesłanki świadczące o tym, iż wiadomość jest podejrzana. 

Pierwszą jest fakt wysłania do adresata (użytkownika gry World of Warcraft) wiadomości zawierającej link (URL), pod 

którym miał zweryfikować swoje dane. Firma Blizzard (właściciel usługi gry MMO World of Warcraft) wielokrotnie 

powtarza i zamieszcza w swoich regulaminach informację, że jej pracownicy nigdy nie żądają danych do konta ani 

innych poufnych informacji o swoich użytkownikach droga mailową. Druga przesłanką jest próba wywarcia na 

użytkownika presji czasowej wynoszącej 44 godziny. Po tym czasie konto może zostać zablokowane. Metoda taka jest 

klasyczną próbą oddziaływania na psychikę odbiorcy, starając się wzbudzić w nim niepokój i obawę o stan swojego 

dobra Internetowego. Wiele ofiar niestety ulega tej metodzie i wchodzą w linki niewiadomego pochodzenia, 

przestraszeni możliwością utraty danych. Nie spodziewają się natomiast, że właśnie padają ofiarą hakera. Trzecią 

przesłanką jest fakt ujawniony na ostatnim zdjęciu (ryc. 4). Wiadomość posiada ukryty kod, niewiadomego 

zastosowania. Możemy porównać, iż na pierwszym zdjęciu (ryc.2) wiadomość wygląda normalnie. Innym 

zastosowaniem omawianej techniki jest wysyłanie e-maila zawierającego informację, iż jakaś osoba jest w posiadaniu 

znacznej sumy pieniędzy, np. 25 mln dolarów, jednak by uzyskać dostęp do tych pieniędzy wymaga od adresata e-maila 

pomocy, która będzie polegać na udostępnieniu małej kwoty pieniędzy w celach manipulacyjnych lub danych 

personalnych i danych na temat karty kredytowej. 

Drugą metodą mogącą posłużyć do kradzieży danych do konta bankowego jest zainfekowanie komputera ofiary 

złośliwym oprogramowaniem lub wykorzystanie bardziej zaawansowanych urządzeń, np. skanujących karty 

kredytowe. W tym przypadku możemy wyróżnić następujące najczęściej spotykane techniki: 

1. Koń Trojański - (znany także jako Trojan) - program, który podszywając się pod przydatną i użyteczną 

aplikację dla potencjalnego użytkownika, posiada tak naprawdę ukryte funkcje, które to pozwalają z kolei jego 

autorowi na przeprowadzanie nieautoryzowanych oraz niepożądanych czynności na maszynie swojej ofiary. 

Dla zachowania pozorów, niektóre konie trojańskie rzeczywiście oferują swojej ofierze przydatne funkcje, 

jednak użytkownik nie ma pojęcia, iż oprócz tych funkcji istnieje cały szereg innych postronnych procedur, 

poprzez które na pierwszy rzut oka „przyjazny" program jest niebezpiecznym narzędziem w rękach 

włamywacza (atakujący jest w stanie kierować działaniem trojana bez wiedzy użytkownika). 

2. Fałszywe strony - technika polegająca na stworzeniu podrobionej strony usługi internetowej, np. strona 

logowania do systemu bankowego konta. Strona taka bliźniaczo przypomina swój oryginał i ma za zadanie 

zmylić użytkownika, by wprowadził tam swoje loginy i hasła. Strony takie mogą się znajdować często w 

                                                           
15 materiały własne 
16 Socjotechnika - jedna z najczęstszych metod ataku z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Haker stara się wpłynąć na umysł odbiorcy w taki sposób by 
uzyskać od samej ofiary potrzebne dane. Socjotechnika jest to psychologiczna metoda zdobywania informacji. Takim atakiem może być np mail, telefon 
lub inna forma zawiadomienia użytkownika danej usługi o pewnym wyimaginowanym problemie, jaki zaistniał. Haker podszywa się wówczas  pod 
administratora lub pracownika firmy, w której konsument posiada swoje konto. Wysyłane maile najczęściej odnoszą się do faktu zaistniałego zagrożenia w 
stosunku do istniejącego konta gracza - użytkownika i wymagane jest natychmiastowe potwierdzenie danych poufnych. Haker najczęściej zamieszcza link 
do podrobionej strony, bliźniaczo podobnej do oryginalnej, na której użytkownik musi zalogować się na swoje konto. Dane oczywiście zostają przesłane na 
komputer hakera. 
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przysyłanych fałszywych e-mailach jako linki URL i na stronach internetowych podejrzanego pochodzenia. By 

uchronić się przed tego typu zagrożeniem można ręcznie wpisywać adresy strony docelowej banku w 

przeglądarce internetowej.  

3. Urządzenia przestępcze - nowoczesne technologie, pozwalające przestępcom na wykorzystywanie bardzo 

wyrafinowanych metod popełniania czynów zabronionych z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych. Do grupy 

urządzeń określanych jako „technologie przestępcze” możemy zaliczyć, np. nielegalne i nieautoryzowane 

czytniki kart magnetycznych, skanery kodów i banknotów, pluskwy, podsłuchy, keyloggery i inne urządzenia 

cyfrowe wykorzystywane w złej wierze. Najczęściej są to urządzenia będące nielegalnie podłączonymi i 

funkcjonującymi, na zasadzie „pasożyta", pod większe sprzęty cyfrowe. Można tutaj wyróżnić fałszywe czytniki 

kart bankowych montowane w bankomatach przez złodziei. Urządzenia z grupy przestępczych charakteryzują 

się najczęściej niewielkim rozmiarem, konstrukcją sprecyzowaną na wykonywanie ściśle określonych celów. 

Urządzenia takie posiadają zawsze pamięć masową w której przechowywane są skradzione dane lub nadajnik 

umożliwiający natychmiastowe wysyłanie przechwytywanych informacji wprost do komputera hakera. 

 

Ryc. 5 Przykładowy skaner kart bankomatowych17 

Liczba dokonywanych ostatnio włamań komputerowych, nazywanych przestępczością teleinformatyczną, a 

związanych bezpośrednio z hakerstwem - ma tendencję wzrostową18. Mimo że haking jako zjawisko subkulturowe w 

przeważającej większości spotykane jest wśród utalentowanej i myślącej nowoczesnymi kategoriami młodzieży, której 

nieobca jest technika komputerowa, to nie jest on wyłącznie domeną tej kategorii ludzi. Zajmują się nim również 

zawodowi informatycy, a co więcej jest to sfera zainteresowania zorganizowanych grup przestępczych o charakterze 

mafijnym19. Jednym z penalizowanych w polskim Kodeksie karnym przestępstw komputerowych jest, wspomniany 

wcześniej, haking (art. 267 § 1 k.k.). Polega on na włamaniu do systemu informatycznego i sieci komputerowej z 

pokonaniem ustanowionych zabezpieczeń, których zadaniem jest ochrona dostępu do przechowywanych i 

przetwarzanych informacji. Upowszechnienie Internetu spowodowało, że wiele komputerów i lokalnych sieci 

informatycznych zostało podłączonych do sieci publicznej, przez co stały się one narażone na włamania hakerów 

zlokalizowanych na przestrzenie całego globu20. Treść art. 267 § 1 k.k. w brzmieniu: kto bez uprawnienia uzyskuje 
dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci 
telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej 
zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 221. Pojęcie 

zabezpieczenia obejmuje wszelkie formy utrudniania dostępu do informacji, których likwidacja niesie za sobą wymóg 

specjalnej wiedzy albo posiadania dedykowanego urządzenia bądź kodu. W szczególności za zabezpieczenie uznać 

można hasło dostępu, program komputerowy pozwalający na odszyfrowanie zakodowanej informacji, dekoder. Co 

istotne, termin szczególne zabezpieczenie nie dotyczy jedynie kodowania informacji, ale obejmuje swoim zasięgiem 

również zabezpieczenia mechaniczne samego nośnika informacji, jak chociażby zamknięcie w sejfie22. Treść 

                                                           
17 http://www.bootsnall.com/articles/10-04/atm-skimmers-how-to-protect-yourself.html, dostęp 17.02.2016r. 
18 por. L. Klander: "Hacking proof - czyli jak sie bronić przed intruzami", Warszawa, brak darty wydania, s. 304, por. P. Dziak, P. Figat, K. Kaczanowska, M. 
Sarna, J. Wownysz: "Bezpieczne korzystanie z Internetu", Warszawa 2012, s. 5, por. A. Korusiewicz: "Zagrożenia w sieci Internet", Warszawa 2007, s. 32, 
por. T. Jordan: "Hakerstwo", Warszawa 2011, s. 85 
19 B. Hołyst, op. cit., s. 82.  
20 A. Suchorzewska, op.cit., s. 211.  
21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1855).  
22 A. Suchorzewska, op.cit., s. 212. 
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wskazanego wyżej art. 267 § 1 k.k. dzieli posiadaczy komputerów na dwie grupy – tych, którzy stosują środki 

zabezpieczające, i tych, którzy ich nie stosują, przyznając ochronę grupie pierwszej23. 

Kolejnym penalizowanym w polskim Kodeksie karnym przestępstwem są oszustwa z wykorzystaniem kart 

płatniczych dokonywane z reguły z użyciem kart: zagubionych lub skradzionych, nieotrzymanych, otrzymanych na 

skutek fałszywych wniosków, podrobionych24. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której karta nie została 

zastrzeżona wobec czego transakcja może dojść do skutku. Jeżeli sprawca znajdzie się w posiadaniu karty i kodu PIN ma 

możliwość wypłaty gotówki albo zrealizowania transakcji autoryzowanej podpisem. W przypadku kart nieotrzymanych 

transakcji dokonuje się wykorzystując karty wysyłane pocztą, które nie dotarły do adresata. Istotą oszustwa z użyciem 

kart płatniczych otrzymanych na skutek fałszywych wniosków jest natomiast wykorzystanie fałszywych dokumentów 

w celu uzyskania karty25. Fałszerstwa kart poza podrobieniem mogą mieć postać przerobienia, całkowitego fałszerstwa 

lub fałszerstwa elektronicznego. Z przerobieniem mamy do czynienia kiedy na oryginalnych kartach z zastosowaniem 

różnych metod, takimi jak działania mechaniczne i chemiczne, np. doklejenie, wytłoczenie, sprasowanie, zestruganie, 

wytrawienie, zmienia się numer karty, datę ważności i inne dane tę ważność ograniczające. Całkowitego fałszerstwa 

dokonuje się natomiast metodą tzw. białego plastiku, kiedy sfałszowana karta jest kawałkiem czystego plastiku z 

wytłoczonymi danymi, niezbędnymi do odbicia rachunku obciążeniowego, albo też kawałkiem plastiku z naniesionym 

wyłącznie paskiem magnetycznym z zapisanymi danymi. Istotą fałszerstwa elektronicznego jest z kolei zmiana zapisu 

na pasku magnetycznym bądź w pamięci mikroprocesora karty26. Kolejnym typem oszustwa z wykorzystaniem kart 

płatniczych jest tzw. skimming, polegający na kopiowaniu całej zawartości paska magnetycznego prawdziwej karty 

celem wykonania jej kopii. Specjalne urządzenie mocuje się przeważnie w bankomatach, w miejscu przeznaczonym na 

wprowadzenie kart (patrz ryc 5). W tego rodzaju przestępstwach używa się także dostępnych w Internecie 

oprogramowań komputerowych, właściwych dla konkretnego banku i typu karty płatniczej wyposażonej w numerację i 

zabezpieczenia, które służą do wygenerowania fałszywej karty. Dodatkowo odnotowuje się takie typy oszustw jak: 

przestępcze zawładnięcie konta i przestępcze wykorzystanie cudzego konta. Pojawiają się również zjawiska takie jak: 

kopiowanie kart na rachunkach obciążeniowych, bezprawne wykorzystanie numeru karty, użycie karty zgłoszonej jako 

utraconej, wyłudzanie towarów i usług przez legalnego użytkownika karty, włamania do systemów informatyczno – 

telekomunikacyjnych, mających doprowadzić do zdobycia dostępu do numerów kart, haseł, komunikatorów 

potwierdzających autoryzację, manipulację bankomatami, czy transakcje kartami dokonywane w Internecie27. W 

krajach wysoko rozwiniętych wzrost nadużyć związanych z kartami płatniczymi nastąpił pod koniec lat 80. Eksperci 

zauważają, iż nie powodują one wielkich strat jednostkowych, lecz niepokojące są ich rozmiary. Głównie odnosi się to 

do wzrostu zagrożeń związanych z kradzieżą, fałszowaniem oraz wypłatą pieniędzy na cudze karty płatnicze28. 

Fałszerstwa kart płatniczych penalizuje art. 310 § 1 k.k.29. 

Najcenniejszym zasobem współczesnego świata jest bez wątpienia informacja w formie danych, wiedzy i 

umiejętności. Pozwala ona nie tylko zarządzać teraźniejszością, ale też przewidywać przyszłość i poddawać analizie 

łączące je trendy. Z tego względu płaszczyzna ich bezpieczeństwa staje się tak ważnym aspektem30. Ewoluujące 

zagrożenia i pojawiające się nowe wyzwania wymuszają adaptowanie polityki, strategii i systemów bezpieczeństwa do 

nowych warunków. Bezpieczeństwo informacyjne dotyczące tak wielu dziedzin życia jak chociażby bezpieczeństwo 

ekonomiczne, polityczne czy społeczne, będzie trwałym elementem sfery bezpieczeństwa uczestników stosunków 

międzynarodowych, jak twierdzi K. Liedel, aż po przysłowiowy „koniec historii”31. We współczesnym świecie 

odpowiednia i skuteczna ochrona dostępu do systemów informatycznych stanowi kluczowy czynnik decydujący o 

bezpieczeństwie informacji. Odpowiedzialność za właściwy wybór i ustanowienie środków zabezpieczających pozostaje 

w gestii właścicieli systemów, ich zarządców bądź administratorów. A. Adamski wskazuje, iż środkom karnym 

przypada w tym zakresie zdecydowanie rola pomocnicza32. Zarówno praktyka śledcza jak i orzecznictwo sądowe 

wskazują na ograniczone możliwości ścigania sprawców przestępstw komputerowych. Głównym czynnikiem 

wpływającym na taki stan rzeczy jest specyfika tego rodzaju przestępstw, polegająca na ponadnarodowym charakterze, 

czyli transgranicznym działaniu sprawców, możliwości zdalnego ich działania oraz łatwości w kamuflowaniu swojego 

czynu. Wymienione elementy stwarzają ogromne trudności, zarówno wykrywcze jak i dowodowe. Ponadto 

                                                           
23 Ibidem, s. 218.  
24 B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. IX zm., Warszawa 2007, s. 213. 
25 Ibidem, s. 213.  
26 B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 213-214. 
27 Ibidem, s. 214.  
28 J. W. Wójcik, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 380. 
29 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1855). 
30 K. Liedel, Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie przyszłości. Działania społeczności międzynarodowej, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, 
Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Warszawa 2011, s. 437. 
31 Ibidem, s. 448. 
32 A. Suchorzewska, op.cit., s. 218. 
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charakterystyczne modus operandi sprawców przestępstw komputerowych, opierające się na niekonwencjonalnym 

sposobie ich działania jest nierozerwalnie związane z zastosowaniem nowych, równie nieszablonowych metod 

wykrywczych33. Ważnym jest by ofiary przestępstw komputerowych pamiętały, że ta grupa przestępstw jest ścigana 

wyłącznie na wniosek osoby pokrzywdzonej, za wyjątkiem ściganego z urzędu sabotażu komputerowego34. Hakerzy są 

w stanie bardzo szybko wykryć luki w potencjalnie bezpiecznym oprogramowaniu i wykorzystać je w celu 

nieautoryzowanego wejścia, kradzieży czy destrukcji plików. Nie istnieją skuteczne metody zabezpieczania systemów 

komputerowych w gospodarstwach domowych i państwowych instytucjach. Można jedynie rozwijać działania 

prewencyjne i nie pozwolić wyprzedzić się ciągłemu wyścigu zbrojeń na arenie cyberprzestrzeni35. 

                                                           
33 J. W. Wójcik, op. cit. s. 380.  
34 M. Sokół, R. Sokół, Internet. Jak surfować bezpiecznie, Gliwice 2005, s. 27.  
35 J. Kulesza, "Ius internet", Warszawa 2010, s. 82. 
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Mariusz Kraszewski 
 

 

STRATY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEMYTEM NA GRANICY POLSKO-

ROSYJSKIEJ W LATACH 2010-2014 
 

 Przemyt od zawsze był jednym z palących problemów, które dotykały Skarb Państwa. Granice lądowe państwa 

polskiego liczą 3071 km, gdy weźmiemy pod uwagę też granicę morską to początkowa liczba wydłuża się do 3511 km. 

Tak spory obszar jest z pewnością bardzo trudny do obserwacji i kontrolowania w taki sposób aby powstrzymać 

ewentualnych przemytników, którzy starają się wprowadzić do i z Polski towary, nie opłaciwszy wcześniej 

odpowiedniej opłaty celnej. Z racji tego, że Polska graniczy z siedmioma państwami: Niemcy, Rosja (obwód 

kaliningradzki), Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja i Czechy. W swojej pracy chciałbym skupić się na granicy polsko-

rosyjskiej i licznych próbach jakie przemytnicy stosują. 

 Uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej zwany dalej „małym ruchem granicznym” dotyczył 

początkowo trzech państw z którymi Polska graniczy: Niemcy, Czechy i Słowacja. Ta sytuacja utrzymywała się do dnia 

20 grudnia 2007 r. kiedy to następnego dnia Polska dołączyła do strefy Schengen i ta umowa przestała wtedy też 

obowiązywać, bo straciła rację bytu. Cechy tej umowy były następujące: 

* być zameldowanym w jednej z gmin wymienionych w umowie o małym ruchu granicznym 

* posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument upoważniający do przekroczenia granicy 

* posiadać urzędowy dokument potwierdzający fakt zameldowania we właściwej gminie, jeśli w posiadanym już 

dokumencie takiego wpisu nie ma. 

* dodatkowo można było przebywać w gminie państwa, które było stroną takiej umowy i to na okres nie dłuższy niż 7 

dni 

Dodatkowo przepisy te dotyczą też osób, które są zameldowane w danej gminie i mieszkają w odległości do 15 

kilometrów od granic państwa. [1][2] 

 Obecną sytuację na granicy polsko-rosyjskiej (a konkretniej z obwodem kaliningradzkim) reguluje umowa 

pomiędzy Polską, a Federacją Rosyjską zatytułowana: „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego” z dnia 14 grudnia 2011 podpisana w Moskwie  (Dz.U. 2012 

nr 0 poz. 814). 

 Umowa ta dotyczy określonego pasa województw po stronie polskiej; warmińsko-mazurskiego (są to: miasto 

Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, 

powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki ) i 

województwa pomorskiego (powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat 

nowodworski, powiat malborski ), a całym terenem obwodu kaliningradzkiego należącego do Federacji Rosyjskiej. W 

tym przypadku „mały ruch graniczny” jest inaczej scharakteryzowany. Tym razem wjazd i pobyt w strefie 

przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy. 

Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy. 

Warto dodać, że jest pięć lądowych przejść granicznych między Polską, a Federacją Rosyjską, cztery drogowe: Bezledy – 

Bagrationowsk, Gołdap – Gusiew, Grzechotki – Mamonowo, Gronowo - Mamonowo  i jedno kolejowe: Braniewo – 

Mamonowo. 

 

 2. Definicja przemytu 

 Ale czym jest sam przemyt? Posługując się definicją jaka znajduje się w „Słowniku języka polskiego PWN”, a 

która różni się w zależności od wydania dzieła, przemyt to „nielegalne przenoszenie, przewożenie przez granicę 
państwa towarów, dewiz bez poddania ich kontroli i ocleniu lub przenoszenie, przewożenie przez granicę przedmiotów 
zakazanych”[3] lub nielegalne przenoszenie lub przewożenie przez granicę państwa wartości dewizowych lub innych 
przedmiotów bez poddania ich kontroli i ocleniu”[4]. Rzadziej też „przemycane wartości dewizowe lub towary[4]” Ale 

czy ta definicja może być określana mianem prawidłowej, która zawiera w sobie wszystkie elementy obejmujące hasło 

„przemyt”? Zgadzamy się co do jednego, z całą pewnością jest to czynność nielegalna, polegająca na przeniesieniu lub 

też przewożeniu towarów, których nie oclono lub nie poddano kontroli albo, które są zakazane czy też niebezpieczne. 

                                                           
1 - http://www.cpd.msw.gov.pl/dokumenty/maly_ruch_graniczny#z 
2 - https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/maly_ruch_graniczny/ 
3 - www.sjp.pwn.pl/sjp/przemyt;2510737.html 
4 - Słownik języka polskiego PWN – tom II, strona 988, Warszawa 1979 
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Ale czy ta definicja wyczerpuje wszystkie możliwości, wyjaśnia dokładnie czego nie można przemycać? Zastanówmy się 

nad tym co może być przemycane. Za towary, które mogą być brane pod „kategorię” przemycanych dóbr rozumiemy 

m.in.: narkotyki, alkohol czy paliwo. Ale przecież można przemycić też perfumy, które mogą potem trafić na rynek 

krajowy. A co ze zwierzętami, które też są „podmiotem” przemytu? Tu problem może polegać na uporządkowaniu przez 

prawo zwierząt jako „rzeczy”. A co z osobami fizycznymi? Właśnie ludzie też są przedmiotem przemytu. Nielegalne 

przekraczanie granicy państwa może odbyć się na własną rękę, wtedy ciężko jest mówić o przemycie. Ale co, gdy ktoś 

nam w tym pomaga? To można podpiąć pod definicję przemytu, ale pojawia się problem. Słownik języka polskiego 

PWN w wydaniu z roku  właśnie nie wymienia wśród towarów, dewiz oraz towarów zakazanych możliwości przemytu 

człowieka. Tak więc czy ta definicja jest pełna? Bardzo podobną definicję podaje też Kodeks Karny Skarbowy, a 

konkretnie artykuł 86§1, który przedstawia przemyt jako nie dopełnienie ciążącego obowiązku celnego, przywożenie z 
zagranicy lub wwożenie za granicę towaru bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego co naraża 
należność celną na uszczuplenie. Jak widać także i w kodeksie nie ma nic o ludziach i zwierzętach, ale tak jak 

wspomniano wcześniej, do zwierząt można stosować przepisy odnoszące się do rzeczy. Ten paragraf, jak i definicja 

PWN-u, powinien być uzupełniony o słowo „człowiek”. Jeżeli spojrzymy na granicę amerykańsko-meksykańską, to 

można stwierdzić, że przemyt ludzi nie jest jednak zjawiskiem rzadkim i występuje nader często. Podobnie jest obecnie 

w Europie, gdzie sytuacja z imigrantami jest poważnym problemem. Szmuglerzy, którzy transportują na swoich 

łodziach ludzi do Europy dokonują właśnie przemytu. Niestety, tak jak wspomniano wcześniej, bardzo nieprecyzyjnie, a 

nawet w ogóle, jest to omawiane na gruncie prawodawstwa co powinno zostać zmienione. 

 

3. Sklasyfikowanie przemytu jako przestępstwo lub wykroczenie. 

 Przemyt, rozpatrywany przez polskie prawo jak przestępstwo skarbowe z narażeniem na straty Skarb Państwa, 

i kara jaka za nie grozi jest dokładnie opisany w artykule 86§1 Kodeksu Karnego Skarbowego: „podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”. Z kolei artykuł 296 Kodeksu 

Karnego wraz z ustępami do niego podaje, że kara pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe może wynieść od 3 

miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat. Kara może być większa jeżeli przestępca działa w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej (wtedy od 6 m-c do 8 lat pozbawienia wolności) albo gdy wyrządza szkodę majątkową w wielkich 

rozmiarach (od roku do 10 lat pozbawienia wolności). I dlatego zastanówmy się przez chwilę nad tym przepisem. 

Obecne przepisy prawne dotyczące kradzieży, czyli zaboru cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia jak definiuje Kodeks 

Karny art 278, mówią o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Warto też nadmienić, że na wskutek 

waloryzacji kwoty od której kradzież nie jest występkiem, a przestępstwem wynosi obecnie nie 250 zł. jak wcześnie, ale 

420 zł. Dlatego zastanówmy się czy nie powinno się „zrównoważyć” obydwu przestępstw. Przemyt bardzo często 

oznacza dla Skarbu Państwa straty, które jest niestety ciężko oszacować[5], za które sprawca dostaje karę finansową, a 

rzadko karę pozbawienia wolności (chyba, że straty liczymy w setkach tysięcy). Czemu więc osoby, które łamią prawo 

kradnąc towar o wartości 420 złotych miałyby być traktowane ostrzej niż przemytnicy, którzy Skarb Państwa próbują 

oszukać na tysiąc złotych? W czym tkwi różnica w tych przypadkach? Zarówno jedni jak i drudzy działają z pełną 

świadomością popełnianego czynu i pytanie brzmi: dlaczego jednych traktować łagodniej niż drugich? Za kradzież 

przedmiotu o wartości 420 złotych człowiek staje przed sądem, a co w przypadku przemytu towaru o wartości 420 

złotych? Czy pomiędzy tymi czynami można postawić znak równości? 

 Wracając jednak do karalności za przemyt należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak karać osoby 

indywidualne, a grupy zorganizowane? I jak patrzą na ten temat co niektórzy prawnicy? Zacznijmy od tego na czym 

opierają swoją działalność osoby „indywidualne” i zorganizowane grupy przestępcze? 

Według przyjętej klasyfikacji profesora Brunona Hołysta, działalność zorganizowanych grup przestępczych koncentruje 

się m.in.: na: 

1) przemycie oraz nielegalnej produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych 

2) przemycie oraz nielegalnym handlu bronią i materiałami wybuchowymi 

3) produkcji, dystrybucji i przemycie narkotyków 

4) praniu pieniędzy[6] 

Dodatkowo profesor Hołyst określa specyfikę przestępstw celnych i transgranicznych: 

1) specjalistyczne grupy przestępcze w kraju i za granicą organizują przemyt wielu towarów i podróbek do Polskie 

2) Polska stanowi również teren przerzutowy towarów na niezwykle chłonny rynek byłych republik dawnego ZSRR 

3) z Niemiec i Austrii nadchodzą największe transporty alkoholu, papierosów, sprzętu elektronicznego itd. [7] 

                                                           
5 - „Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, str. 15 
6 - Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. - Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń 
przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, 1.5. Klasyfikacja przestępczości pospolitej i zorganizowanej według 
Brunona Hołysta; Jerzy W. Wójcik, WKP 2011 
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Patrząc na to co przedstawia Brunon Hołyst można stwierdzić, że osoba indywidualna dokonuje przemytu na własny 

rachunek, bez chęci osiągnięcia zysków. W tym sensie, że każdy osiąga zyski, ale w przypadku pojedynczych osób są 

one bardzo małe i polegają na korzyściach osobistych w postaci zaoszczędzenia pewnej ilości pieniędzy. Jeżeli chodzi o 

zorganizowane grupy przestępcze to ich działalność polega na zdobywaniu co raz większej ilości pieniędzy i 

wprowadzaniu do obrotu rynkowego większych ilości przemycanych towarów jak np.: papierosy, alkohol czy 

narkotyki. Taka interpretacja jest raczej słuszna, bo osoba indywidualna nie dysponuje środkami ani sposobnościami do 

tego aby poszerzyć zasięg osiąganych zysków co z kolei udaje się grupie zorganizowanej. 

 Zastanawiające jest też podejście do kontroli osób fizycznych i ich pojazdów na przejściach granicznych. Dla 

wielu takie kontrole naruszają ich prawa i wolności obywatelskie. Uważają, że takie zachowanie celników może być 

klasyfikowane jako zatrzymywanie ich wbrew woli i powinno być to zabronione. Powołują się na fragment artykułu 41 

Konstytucji RP, która mówi, że: Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Było to w związku z 

„problemem” jaki sprawiali celnicy osobom, które przejeżdżały przez granicę polsko-rosyjską. W postanowieniu 

Rzecznika Praw Obywatelskich, opublikowanym 29 stycznia 2014 roku na stronie Ministerstwa Finansów można 

wyczytać, że: „Jak wskazywały statystyki Służby Celnej, w pierwszym kwartale 2013 r. osoby jeżdżące do Rosji ponad 

10 razy w miesiącu wwiozły do Polski ok. 22 mln litrów paliwa. Dlatego celnicy zaczęli bardzo dokładnie badać cel 

wyjazdu podróżnych. W każdej sytuacji, kiedy udowodniono, że przejazd miał charakter wyłącznie handlowy, na 

wwożone paliwo nakładano opłaty celno-podatkowe. W sumie, w roku 2013 osoby wwożące paliwo w ilościach 

handlowych zapłaciły ponad 1,7 mln złotych cła i podatku.”[8]. Trzeba też wskazać, że w całym roku 2013 polscy celnicy 

na przejściach granicznych z Rosją udaremnili przemyt ponad 500 tys. litrów paliwa (patrz tabelka poniżej). Najwięcej 

prób przemytu podejmowali właściciele samochodów osobowych (ponad 5 tys. przypadków), ciężarówek (prawie 500 

przypadków) oraz autobusów (ok. 150 przypadków). Właśnie te działania celników były odbierane przez osoby, które 

przekraczały granicę z obwodem kaliningradzkim jako łamanie praw obywatelskich.[9] I ta sytuacja była w roku 2014 

przedmiotem sporu jaki trafił na biurko Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdził on bowiem, że warmińsko-

mazurska służba celna, bo o jej działania chodziło, kontrolując przewóz paliwa z Rosji nie naruszyła praw i wolności 

obywateli.[10] Werdykt z pewnością dla niektórych kontrowersyjny, ale moim zdaniem to jedyna i słuszna decyzja, bo 

nie można zasłaniać się prawem do wolności osobistej aby móc bez problemowo przemycać towary. Tak samo jak wielu 

myli wolność słowa z jawnym obrażaniem innych. To nie to samo. 

 

4. Obecna sytuacja na granicy polsko-rosyjskiej 

 Dane, które zostaną przedstawione, pochodzą z lat 2010-2014. Jak widać na załączonej poniżej tabeli, „dane” 

nie są takie same, następują spore zmiany co roku. Celnicy nie są w stanie powiedzieć co powoduje, że w danym sezonie 

następuje wzrost lub obniżka popytu przemycanych towarów. Możliwe, że powodem jest zapotrzebowanie na dany 

towar albo znalezienie innych źródeł z których można się zaopatrywać np.: Ukraina chociaż to wydaje się być 

nieopłacalne ze względu na odległość pomiędzy województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim, a granicą z 

Ukrainą. Spójrzmy na informacje dotyczące paliwa. Jak wiadomo, ceny w Rosji, ze względu na tamtejszą walutę jaką jest 

rubel, są niższe niż polskie ceny na stacjach paliw i to nawet o 2 złote na litrze (w sierpniu 2015 roku cena paliwa PB98 

w Rosji wynosiła aż 2,28 zł co oznacza, że była tańsza o 2 złote od polskiej benzyny). Jednym z głównych powodów, 

oprócz różnicy cen, dla którego paliwo jest bardzo chętnie przemycane do Polski to brak pracy w gminach będących 

przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Wystarczy zerknąć na informacje, które można uzyskać ze strony Głównego 

Urzędu Statystycznego: w listopadzie 2015 roku bezrobocie w powiecie kętrzyńskim wynosiło 26,5%, w powiecie 

bartoszyckim było to 24,2%, w powiecie braniewskim 26,2%, a w powiecie nowodworskim 23,7%[11]. Jak widać brak 

zatrudnienia w regionie może popychać mieszkańców do narażania Skarbu Państwa na straty finansowe. Z tego też 

powodu Izba Celna, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zdecydowała się wprowadzić w 2013 roku ograniczenia 

dotyczące osób, które masowo przekraczają granicę z Rosją w celu sprowadzania i sprzedaży paliwa. Te przepisy 

przewidują możliwość wjazdu do obwodu kaliningradzkiego tylko dziesięć razy w ciągu miesiąca. Walka z 

przemytnikami jak widać trwa i władze robią wszystko aby ograniczyć ilość szmuglowanych towarów. Zerknijmy na 

tabelę poniżej, która przedstawia skonfiskowane trzy, najpopularniejsze towary, które były miały przekroczyć granicę, 

ale ostatecznie wpadły w ręce celników: 

                                                                                                                                                                                                         
7 - Ibidem 
8 - Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, wydana 29 stycznia 2014 roku, www.mf.gov.pl 
9 - Ibidem 
10 - Ibidem 
11 - Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r., Główny 
Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl 
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1. Dane dotyczące towarów, jakie polscy celnicy zarekwirowali na granicy polsko-rosyjskiej w latach 2010-2014, 

otrzymane od Izby Celnej w Olsztynie: 

 1) paliwo (litry) 2) alkohol (litry) 3) papierosy (paczki) 

Rok 2010 1 910 3 200 1 255 000 

Rok 2011 147 750 13 000 2 157 000 

Rok 2012 298 650 10 000 1 500 000 

Rok 2013 546 399 3 200 1 680 000 

Rok 2014 36 312 12 500 1 600 000 

Suma/ 

Wartość 

1 030 922 l/ 

1) 4 731 931,98 zł (ON) 

2) 5 329 866, 74 zł (benzyna) 

3) 5 030 899, 36 zł (pół na pół) 

41 900 l/ 

1) 1 676 000 zł (wódka) 

2) 3 435 800 zł (spirytus) 

3) 2 555 900 zł (pół na pół) 

8 192 000 paczek/ 

1) 89 866 240 zł (średnia z 5 

lat) 

2) 105 349 120 zł (przy 

obecnym kursie) 

 

1) Paliwo, cena za litr: 4,59 zł (ON), 5,17 zł (benzyna), średnia 4,88 zł 

2)  Alkohol, cena za litr: 40 zł (40%), 82 zł (spirytus), średnia 61 zł 

3) Papierosy, cena za 1000  sztuk: 548,40 zł (średnia z 5 lat); za paczkę – 10,97 zł (obecny kurs 12,86 za paczkę) 

 

 Jak widać dane te nie są równe. Trudno stwierdzić co powoduje, że w danym roku następuje wzrost lub spadek 

przemycanych rzeczy. Warto zwrócić uwagę jednak na jedną rzecz: ogromny spadek przemycanego paliwa w 2014 roku 

gdy porównamy go z latami 2011, 2012 oraz 2013. Wiąże się to ze zmianami jakie zaszły w prawodawstwie. Głównym 

powodem jest chęć zapobiegnięcia procederu, który cały czas trapi Skarb Państwa, a mianowicie ciągłe wyjazdy 

mieszkańców terenów objętym „małym ruchem granicznym” do Rosji w celu nabycia tańszego paliwa i sprzedaży go w 

kraju za wyższą cenę. Analiza dokonana przez Izbę Celną podała, że w 2012 roku na teren Rzeczpospolitej Polskiej 

mogło zostać przeszmuglowane prawie 120 mln litrów paliwa i te liczby mogły spowodować reakcję Służb Celnych, 

opisanych wcześniej. 

Przejście graniczne pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską zawsze  było częstym miejscem zatrzymań, podczas których 

celnicy udaremnili: 

- próba przemytu 8000 paczek papierosów w lutym 2014 na przejściu granicznym w Bezledach (wartość 80 tys. 

złotych)[12] 

- próba przemytu 100 tys. paczek papierosów w listopadzie 2012 roku na przejściu granicznym w Gołdapi (wartość 

prawie 1 milion złotych)[13] 

- próba przemytu 13,7 kg. Bursztynu na przejściu granicznym w Grzechotkach (wartość oszacowano na 30 tys. 

złotych)[14] 

- próba przemytu 7,3 kg suszu konopi indyjskich  na przejściu granicznym w Gołdapi (wartość oszacowano na 250 tys. 

złotych)[15] 

 To tylko przykłady tego jak przemytnicy próbują oszukać Skarb Państwa. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie 

paliwo, alkohol i papierosy to polscy celnicy na granicy polsko-rosyjskiej udaremnili przemyt towarów wartych prawie 

100 milionów złotych. Proszę zauważyć, że mówimy tylko o pewnej części polskiej granicy. Ile państwo traci na nie 

wykrytych przestępstwach? Może być tego dużo więcej niż w przypadku zarekwirowanych, udaremnionych prób 

przemytu. Dodatkowo jak zostało to wskazane wcześniej liczby dotyczą tylko alkoholu, papierosów i paliwa. Co z 

narkotykami, które też są częścią tzw. „nowego szlaku jedwabnego”- szlaku przemytniczego z terenów Azji przez Rosję 

i Polskę na zachód Europy[16]?   

 

5. Podsumowanie 

Przemyt od zarania dziejów był jednym z problemów jaki trapił Państwa i ich majątek. Pieniądze, które wędrowały do 

                                                           
12 - http://wiadomosci.olsztyn.pl/rekordowy-przemyt-papierosow-na-przejsciu-granicznym-w-bezledach/ 
13 - http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/729321,Udaremniono-przemyt-ok-100-tys-paczek-papierosow 
14 - http://gminabraniewo.wm.pl/165186,Przemycal-bursztyn-w-plastykowym-kanistrze.html#axzz3x2wCVffe 
15 - Informacje przekazane przez Izbę Celną 
16 - Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie – Rozdział IV, Dynamika i struktura polskiej przestępczości zorganizowanej w świetle wyników 
przeprowadzonych badań 2.Rodzaje i obszary działań zorganizowanych grup przestępczych 2.2. Zwalczanie przestępstw narkotykowych., Zbigniew Rau, 
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prywatnych kieszeni zamiast wspierać społeczeństwo były poszukiwane przez władze, które chwytały się różnych 

sposobów aby je tylko odnaleźć. Podobnie jest dzisiaj, przemytnicy różnymi sposobami pragną nie płacić obowiązkowej 

opłaty celnej. Straty jakich doznaje Skarb Państwa są bardzo duże. W latach 2010-2014 państwo mogło utracić ok. 100 

milionów złotych i mówimy to tylko o jednej granicy – polsko-rosyjskiej. Nie wiadomo jak sytuacja prezentuje się na 

pozostałych granicach z Niemcami, Czechami lub Ukrainą. Niestety może to być też „walka z wiatrakami”, bo 

przemytnicy wymyślają co raz to nowsze sposoby aby nielegalnie przedostać przez granicę jakikolwiek towar za który 

nie chcą uiścić wymaganej kwoty do oclenia. Na przejściach granicznych w Bezledach, Gołdapi, Grzechotkach, 

Gronowie, i w Braniewie nie raz polscy celnicy będą udaremniali kolejne, duże próby przemytu. Pozostaje pytanie czy 

państwo polskie będzie próbowało zwiększyć ew. kary dla „szmuglerów” i w ten sposób odstraszyć ich od tego 

nielegalnego procederu. Owszem, zwiększenie kar może być swego rodzaju rozwiązaniem, ale czy byłoby ono 

długoterminowe? Może być to podobnie jak w przypadku kary śmierci. Jej zwolennicy uważają, że taka kara odstrasza 

przestępców od popełnienia danego czynu zabronionego jednak jej przeciwnicy są zdania, że nic takiego nie będzie 

miało miejsca. Człowiek w swym myśleniu zawsze dojdzie do wniosku, że jemu się uda uciec od odpowiedzialności i 

będzie nadal będzie kontynuował swój proceder. Podobnie będzie też w przypadku przemytników. Wszyscy oni będą 

podchodzili do tego, że „mnie nie złapią”. I choćby Państwo zmieniło przepisy na bardziej rygorystyczne to i tak 

znajdzie się ktoś kto będzie posługiwał się opisaną wyżej maksymą. Jednak słusznym sposobem walki ze szmuglerami 

byłaby zmiana przepisów na takie, które nie uderzają w wolność przemytnika, ale w jego dobra materialne. A to boli 

najbardziej. 

 

 

 

*** 
 

 Smuggling is one of the most important reasons that every country losts a lot of money. Every year smugglers 

try to smuggle goods e.q. cigarettes, alcohol and gasoline and they do not want to pay domestic taxes. Goverment tries 

to put a stop of it but it's probably impossible. The Polish Border Guard is managing to confiscate goods worth many 

million zlotys were in circulation from Germany, Ukraine or Russia (to be precise, from Kaliningrad Oblast). The object 

of this article is to present an analysis of the definition of „smuggling” and how much money Poland's goverment loses 

because of smuggling but only on the Polish-Russian border in 2010-2014. And how can we stop that dirty business in 

future? 
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POSTĘPOWANIE MANDATOWE W ŚWIETLE NOWELIZACJI PROCESU KARNEGO 

SKARBOWEGO Z 27 WRZEŚNIA 2013 ROKU 
 

Postępowanie karne skarbowe bez względu na jego formę, dąży do jednoznacznego wykrycia sprawcy czynu 

zabronionego, ujawnienia okoliczności sprzyjających popełnieniu czynu zabronionego oraz uwzględnienia interesów 

pokrzywdzonego. Dodatkowo, postępowania szczególne, wśród których wskazuje się również postępowanie 

mandatowe, w istotny sposób wpływają na przesłankę mówiącą o rozstrzygnięciu w rozsądnym terminie. 

Powyższe zasady reakcji karnej odnoszą się do każdego postępowania karnego w którym pociąga się do 

odpowiedzialności karnej sprawcę czynu zabronionego również dotyczących przestępstw skarbowych oraz wykroczeń 

skarbowych1.  

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego2 przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania w trybie 

zwyczajnym, który nie wiele różni się od postępowania karnego w przypadku przestępstw powszechnych oraz w trybie 

postępowań szczególnych, które umożliwiają modyfikację procesu karnego skarbowego w stosunku do postępowania 

zwyczajnego. 

Niniejsza publikacja ma na celu wskazanie problematyki jednej z odmian postępowania szczególnego, którą 

przewidują przepisy Kodeksu karnego skarbowego stanowiącej jedną z możliwych rozwiązań toczącego się 

postępowania karnego skarbowego w przypadku sprawcy wykroczenia skarbowego, której unormowania zostały 

zmienione przez Ustawodawcę nowelizacją z dnia 27 września 2013 roku3. 

Postępowanie mandatowe jest jedną z najbardziej znanych instytucji procesowych, stosowaną w przypadku 

wykroczeń powszechnych. Podobnie jak wykroczenia skarbowe, przyjmuje się, że są to czyny o stosunkowo niskim 

stopniu społecznej szkodliwości w porównaniu do przestępstw powszechnych czy przestępstw skarbowych. 

Umożliwienie zakończenia postępowania w sprawie o popełnienie wykroczenia, nałożeniem na sprawcę 

mandatu karnego, stanowi istotne uproszczenie możliwości zastosowania reakcji karnej wobec sprawcy w celu 

odformalizowania i zmniejszenia kosztów postępowania ponoszonych przez Skarb Państwa.  

Można również zauważyć, że postępowanie mandatowe przewidziane przez przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia4 wskazują na szereg podobieństw przewidzianych w 

obu procedurach nakładania mandatu, tj. dotyczących obowiązku uzyskania zgody sprawcy czynu, ograniczeń 

dotyczących wysokości grzywny możliwej do nałożenia, braku możliwości zastosowania środków zaskarżających czy 

też zastępczego charakteru w stosunku do postępowania na zasadach ogólnych5. 

Należy jednak tutaj zaznaczyć, że postępowanie karne skarbowe jest typem postępowania o charakterze 

zdecydowanie odrębnym ze względu na jego specyfikę penalizowanych czynów oraz przedmiot ochrony. Również 

przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz formularz mandatu stosowanego w przypadku wykroczeń 

skarbowych różni się od znanego w procedurze wykroczeń powszechnych. 

Możliwości przeprowadzania postępowań w sprawach o wykroczenia skarbowe jednoznacznie wskazuje art. 117 

k.k.s., który stanowi o przebiegu postępowania w zakresie pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. Obecnie 

sformowanie wylicza pięć odmian postępowań: postępowania mandatowego, dobrowolnego poddania się 

odpowiedzialności, postępowania nakazowego, postępowania w stosunku do nieobecnych a także postępowania 

zwyczajnego, z których cztery mogą zostać przeprowadzone również wobec sprawców przestępstw skarbowych. 

Jak słusznie wskazuje J. Zagrodnik, wymienione rodzajowo odmiany postępowania skarbowego, zostały 

uporządkowane nieprzypadkowo. Zgodnie z intencją ustawodawcy ten sposób zaszeregowania ma sugerować kolejność 

możliwych rozwiązań w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe, gdzie postępowania 

szczególne pełnią rolę subsydiarnego rozwiązania względem postępowania szczególnego6. 

Co należy zauważyć, postępowanie w stosunku do nieobecnych stanowi specyficzną formę przeprowadzenia 

procesu karnego uzależnioną w znacznie odmienny sposób uwarunkowujący możliwość jego zastosowania niż ma to 

miejsce w przypadku pozostałych form szczególnych. 

                                                           
1 Zob. K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2008, s. 602 i n. 
2 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, ze zm.). 
3 Ustawa z dnia 27 września 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., poz. 1247.  
4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 395, ze zm.).  
5 M. Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., Ius Novum 2015, nr 3, s. 61. 
6 J. Zagrodnik, Hierarchia odmian rodzajowych przebiegu procesu karnego skarbowego w świetle noweli wrześniowej, Prokuratura i Prawo 2015, nr 5, s. 
99-100. 



S t r o n a  | 118 

 

 

Postępowanie mandatowe za popełnione wykroczenia skarbowe jest stosunkowo nową instytucją znaną prawu 

karnemu skarbowemu. Wprowadzenie tej instytucji w ramy prawa karnego skarbowego w 1997 roku, pierwotnie 

spotykało się z wątpliwościami związanymi z nowatorskością  tego rozwiązania i obawami o jego zastosowanie w 

prawie karnym skarbowym. Jednakże pierwsze głosy dotyczące możliwości umieszczenia postępowania mandatowego 

w ramach procedury karnej skarbowej pojawiły się jeszcze przed uchwaleniem Ustawy karnej skarbowej w 1971 roku7. 

Co należy podkreślić, postępowanie mandatowe dotyczy tylko przypadków w których sprawca popełnia 

wykroczenie skarbowe (art. 137 § 1 k.k.s.), w ramach której orzeczona może być sankcja w postaci grzywny w 

wysokości nieprzekraczającej podwójną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Powyższa instytucja jest obok 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uznawana za drugi z dwóch możliwych przypadków pociągnięcia do 

odpowiedzialności za zgodą sprawcy (dlatego też uznaje się je za tzw. postępowanie warunkowe)8.  

Ponadto, w obliczu zmian jakie nastąpiły po zamianie ówcześnie obowiązującej ustawy karnej skarbowej na 

Kodeks karny skarbowy, postępowanie mandatowe pozostało jako jedyny środek reakcji państwa na popełniony czyn 

zabroniony będący w swojej formie środkiem o charakterze typowo administracyjnym. Powodem wprowadzenia tej 

instytucji do środka reakcji karnej skarbowej, była (podobnie jak w prawie karnym powszechnym) potrzeba znacznej 

redukcji kosztów społecznych kosztów postępowania oraz błyskawicznego terminu związanego z wydaniem 

rozstrzygnięcia w sprawie o popełnione wykroczenie skarbowe9. 

A. Marek wskazuje tutaj także, że pomimo znacznego uproszczenia procedury związanej z pociągnięciem do 

odpowiedzialności w tym trybie i znacznym obniżeniem sankcji, dotyczących przede wszystkim kosztów 

przeprowadzanego postępowania, rozstrzygnięcie wydawane w drodze mandatu karnego, zachowuje swój 

prewencyjno-wychowawczy charakter, który jest niezbędnym elementem orzekanej sankcji, w każdym z 

przewidzianych przez obowiązujące przepisy, postępowaniu karnym skarbowym10.  

Co warto zauważyć, postępowanie mandatowe zachowuję swoją odmienność także i w tym, że poza powyżej 

wskazaną, nie stosuje się tutaj innych zasad właściwych typowemu postępowaniu karnemu - skargowości i 

kontradyktoryjności oraz zasad obowiązujących w postępowaniu sądowym, z uwagi na fakt, że organ orzekający jest 

zastępowany tutaj organem mandatowym (tj. wykrywającym czyn). Pomimo tych ograniczeń, należy wskazać że 

postępowanie mandatowe jest kolejnym przykładem instrumentu, który spełnia potrzebę realizacji idei sprawiedliwości 

naprawczej, gdzie organ postępowania karnego skarbowego wychodzi z propozycją wobec sprawcy wykroczenia 

skarbowego a przyjęcie mandatu karnego (jednocześnie stanowiące uznanie winy sprawcy) jest przejawem 

konsensualnego zakończenia sprawy zadowalającego obie strony postępowania11. 

J. Sawicki słusznie wskazuje tutaj także na problematykę związaną z podobną sytuacją mająca miejsce na 

płaszczyźnie prawa karnego powszechnego, gdzie mówi się o swoistym pojednaniu sprawcy (o którym jest mowa w 

przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary - art. 60 § 2 pkt 1 k.k.), wskazując że w obowiązujących przepisach nie ma 

precyzyjnego określenia, dzięki któremu można było określić czy postępowanie mandatowe stanowi przykład 

"pojednania" się sprawcy z państwem, którego dochody uszczuplił lub naraził na uszczuplenie, popełniając wykroczenie 

skarbowe.  

Autor powyższego poglądu słusznie wskazuje, że skoro porozumienie zawarte poprzez przyjecie mandatu 

dotyczy naprawienia powstałej szkody, można odnieść uzasadnione przekonanie, że w przypadku pojednania chodzi 

właśnie o takie porozumienie, jako przejaw naprawienia szkody powstałej poprzez popełnienie czynu zabronionego. 

Tym samym, można uznać, że postępowanie mandatowe w prawie karnym skarbowym stanowi przykład pojednania się 

sprawcy z państwem poprzez przyznanie się do winy oraz naprawienie powstałej szkody, uiszczając kwotę określoną w 

przyjętym mandacie12. 

Co należy wskazać, prawo karne skarbowe w przepisach dotyczących postępowania mandatowego wskazuje, że 

ten typ postępowania obwarowany jest kilkoma warunkami jakie muszą zostać spełnione aby sprawca wykroczenia 

skarbowego mógł skorzystać z tej szczególnej formy postępowania. Tym samym (podobnie jak ma to miejsce w 

przypadku negocjacji w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), aby uprawniony organ mógł nałożyć 

karę grzywny w drodze postępowania mandatowego wymagane jest zaistnienie w charakterze łącznym wszystkich 

przesłanek pozytywnych oraz brak jakiejkolwiek przesłanki negatywnej dotyczącej tego postępowania. Art. 137 §1 

k.k.s., jednoznacznie wskazuje się, że postępowanie mandatowe jest możliwe jeżeli zostaną spełnione wszystkie 

poniższe przesłanki, tj. jeżeli:  

                                                           
7 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. karna skarbowa (tj. Dz.U. z 1984 r., nr 22, poz. 103, ze zm.). 
8 G. Skowronek, Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2005, s. 159. 
9 Por. M. Gałązka, A. Sadło-Nowak, Postępowanie Mandatowe, Szczytno 2012. 
10 A. Marek, Prawo Wykroczeń, Warszawa 2008, s. 214-215. 
11 J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011, s. 55. 
12 Ibidem, s. 56. 
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1) postępowanie karne skarbowe wszczęto wyłącznie w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego; 

2) nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do osoby sprawcy oraz okoliczności popełnienia wykroczenia 

skarbowego;  

3) upoważniony organu postępowania przygotowawczego określając wysokość kary grzywny, jednoznacznie 

stwierdza że nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż kara grzywny w rozmiarze do podwójnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia; 

4) sprawca wyraża zgodę na przyjęcie mandatu karnego; 

Analizując powyższe przesłanki, J. Wilk i L. Zagrodnik wskazują że w przypadku przesłanki dotyczącej braku 

wątpliwości co do osoby sprawcy oraz okoliczności popełnienia czynu, jej spełnienie należy łączyć z posiadanymi przez 

uprawniony organ postępowania przygotowawczego, wszelkimi informacjami zebranymi w ramach postępowania, 

zgodnie z którymi jednoznacznie wskazany jest sprawca czynu oraz zebrane dowody uznaje się za wystarczająco 

wiarygodne13. 

Co należy również wskazać, J. Wilk i L. Zagrodnik wskazują że w przypadku przesłanki dotyczącej wyrażenia 

zgodny przez sprawcę na przyjęcie mandatu karnego, powyższe oświadczenie musi być wolne od jakichkolwiek wad i 

mieć charakter wyłącznie dobrowolny. Co równie ważne, z przepisów nie wynika jednoznacznie w jaki sposób 

uprawniony organ ma przyjąć to świadczenie by zostały spełnione wymagania formalne. Autorzy postulatu wskazują że 

wyznacznikiem powinien być zapis art. 116 k.p.k. w którym przyjmuje się, że również oświadczenie ustne ma charakter 

prawnie wiążący14. 

Możliwość skorzystania z tej formy postępowania szczególnego nie będzie możliwa, nawet po spełnieniu 

wszystkich przesłanek pozytywnych w przypadku zaistnienie którejkolwiek z poniższych przesłanek negatywnych, co 

w sposób obligatoryjny uniemożliwia nałożenia na sprawce wykroczenia skarbowego, grzywny w drodze mandatu 

karnego. Ustawodawca wskazał tutaj na przypadki, w których: 

1) w związku z popełnionym wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, 

chyba że sprawca do chwili przyjęcia mandatu karnego uiści wymagalną należność w całości;  

2) zachodzi zbieg przepisów określony w art. 7 § 1 k.k.s., a ten sam czyn sprawcy wykroczenia skarbowego 

wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego;  

3) za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów. 

Pierwotnie prawo karne skarbowe przewidywało jeszcze jedną negatywną przesłankę procesową dotycząca 

zgłoszonej interwencji, jednak nowelizacją z 23 lipca 2005 roku, ustawodawca zamienił dotychczas obowiązująca 

przesłankę negatywną, która dotyczyła tylko obowiązkowego przepadku przedmiotów (zgodnie z art. 29 § 4 k.k.s.), na 

również i te, które mają charakter wyłącznie fakultatywny. W związku z tym, jeżeli w postępowaniu mandatowym 

zachodzi okoliczność (obligatoryjna lub fakultatywna), dotycząca przepadku przedmiotów, zastosowanie postępowania 

mandatowego nie będzie niemożliwe. Tym samym, przepis mówiący o interwencji został uznany za zbędny. W 

doktrynie wskazuje się że przyczyną zmiany związanej z powyższą przesłanką, była potrzeba spełnienia wymogów 

wynikających z art. 45 Konstytucji RP, dotyczących potrzeby sądowego rozstrzygania w zakresie własności rzeczy 

mającej podlegać przepadkowi, co stanowi pewną sprzeczność w obliczu faktu, że postępowanie mandatowe jest 

przykładem postępowania o charakterze administracyjno-karnym, tj. toczącym się w ramach czynności 

podejmowanych przez organ postępowania przygotowawczego15.  

Obowiązujące unormowania przewidują także sytuację, w której sprawca wykroczenia skarbowego spełnia 

wszystkie przewidziane przesłanki o charakterze pozytywnym, brak jest jakichkolwiek przesłanek o charakterze 

negatywne, odmawia jednak przyjęcia mandatu karnego (art. 139 § 1 k.k.s.). Odmowa nie jest uwarunkowana 

złożeniem jakiegokolwiek dodatkowego uzasadnienia, w świetle przepisu wystarczy ustna bądź pisemna deklaracja 

złożona organowi przeprowadzającemu postępowanie mandatowe.  

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka wskazują tutaj że organ przeprowadzający postępowanie 

mandatowe, który spotkał się z odmową przyjęcia mandatu może zastosować rozwiązania zawarte w art. 152 k.k.s., tj. 

przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych. Tym samym, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, 

organ postępowania przygotowawczego może: umorzyć postępowanie, rozpocząć negocjacje w sprawie udzielenia 

zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub sporządzić a następnie skierować akt oskarżenia do sądu. 

Dodatkowo, organ przeprowadzający postępowanie ma możliwość przewidzianą w art. 139 § 2 k.k.s., a dotyczącą 

zastosowania zabezpieczenia majątkowego na mieniu ruchomym sprawcy wykroczenia skarbowego na poczet przyszłej 

                                                           
13 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2015, s. 668. 
14 Ibidem, s. 669. 
15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. (P 26/06), Dz.U., Nr 66, poz. 410. 
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orzeczonej kary grzywny lub środka karnego, uwarunkowaną jego przebywaniem stale za granicą lub gdy nie można 

ustalić jego miejsca zamieszkania czy pobytu w kraju16. 

Co również warto zauważyć, ustawodawca dookreślił wśród organów uprawnionych do wszczynania 

postępowań karnych skarbowych, te z nich które mają możliwość przeprowadzania postępowania mandatowego. 

Zgodnie z art. 136 § 1 k.k.s. oraz 118 § 4 k.k.s., postępowanie mandatowe w przypadku wykroczenia skarbowego, może 

być prowadzone wyłącznie przez: 

1) finansowe organy postępowania przygotowawczego (urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej oraz urząd 

celny); 

2) funkcjonariusza izby celnej, którego upoważnił w tej sprawie właściwy urząd celny;  

3) niefinansowy organ postępowania przygotowawczego upoważniony do tego  w "przepisach szczególnych". 

Na uwagę załguje sformowanie wskazane w trzecim punkcie, gdzie mowa jest o możliwości przeprowadzenia 

postępowania mandatowego przez niefinansowy organ postępowania przygotowawczego. Powyższy zapis do tej pory 

nie doczekał się faktycznej realizacji z braku jednoznacznego określenia o jakie przepisy chodziło ustawodawcy, który 

w taki sposób określił możliwość przeprowadzania postępowania przez niefinansowe organy postępowania 

przygotowawczego.  

Obecnie jedynym aktem prawnym o charakterze szczególnym, gdzie określono przepisy wykonawcze dotyczące 

postępowania mandatowego jest rozporządzenie RM w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za 

wykroczenia skarbowe17, w którym w § 2 pkt 1-3 mowa jest jedynie o: upoważnionych pracownikach urzędów 

skarbowych, upoważnionych funkcjonariuszach celnych oraz  inspektorach kontroli skarbowej. Jedynym wskazaniem 

niefinansowych organów postępowania przygotowawczego, gdzie mowa jest o toczącym się postępowaniu 

mandatowym jest upoważnienie do przeprowadzenia postępowania określonego w art. 121 § 2 k.k.s., gdzie mowa jest o 

możliwości sporządzenia aktu oskarżenia oraz wniesienia go do sądu w przypadku, gdy np. sprawca odmówił przyjęcia 

mandatu karnego. 

Warto również zauważyć, że pomimo typowo administracyjnego charakteru tego postępowania, nie jest ono 

pozbawione sądowej kontroli. Zgodnie z art. 140 § 1 k.k.s., orzeczony w postępowaniu mandat karny może być 

uchylony orzeczeniem sądu, jeżeli w wyniku oceny sądowej orzeczono kare grzywny za czyn nie będący 

wykroczeniem skarbowym  lub będący jednocześnie przestępstwem skarbowym. Powyższe przypadki wskazują 

jednoznacznie brak właściwej legitymacji organu postępowania przygotowawczego i są możliwe w sytuacji, gdy organ 

postępowania mandatowego przyjął wadliwą podstawę prawną, okazał się nieupoważniony do przeprowadzenia 

postępowania skarbowego lub nałożył grzywnę przekraczająca ustawowy wymóg wysokości dwukrotności 

minimalnego wynagrodzenia18. 

Wskazana w tytule publikacji nowelizacja procedury postępowania mandatowego objęła rozwiązania 

przewidziane w art. 140 § 1 k.k.s. a dotyczące problematyki niezwłoczności uchylenia prawomocnego mandatu 

karnego, jeżeli został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem skarbowym. 

Jak wskazuje się w doktrynie, dotychczas obowiązujące rozwiązanie budziło szereg kontrowersji z uwagi na 

wątpliwości interpretacyjne, dotyczące braku wskazania czy dotyczy to czynu nie będącego wykroczeniem skarbowym 

a przestępstwem skarbowym czy może  dotyczy to wyłącznie czynów nie będących uznanymi za czyn zabroniony. 

Problematyka właściwej interpretacji nie wskazywała również czy zapis art. 140 § 1 k.k.s. dotyczy sytuacji, w której 

wykroczenie skarbowe popełnia osoba nieletnia (nie ukończone 17 lat w chwili popełnienia czynu) lub niepoczytalna a 

tym samym zgodnie z założeniami Kodeksu a więc obligatoryjnie nie podlegająca odpowiedzialności za wykroczenie 

skarbowe19. 

Tym samym, nowelizacja przepisów rozszerzyła katalog okoliczności powodujących uchylenie prawomocnego 

mandatu, poszerzając katalog możliwych przesłanek również o wskazaną wcześniej sytuację, w której zachodzi zbieg 

przepisów wskazany w art. 7 § 1 k.k.s. 

Co również tutaj ważne, nadzór nad postępowaniem mandatowym nie ogranicza się wyłącznie do oceny 

związanej z właściwym wykorzystaniem podstawy prawnej czy właściwością organu orzekającego. Zgodnie z art. 141 

k.k.s., kontroli podlega na analizie sprawozdań, analiz, szkoleń czy wytycznych w zakresie stosowania postępowania 

mandatowego, ma on jednak charakter typowo administracyjny, ponieważ organem nadzorującym jest tutaj minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Minister Obrony Narodowej 

                                                           
16 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowania karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 368. 
17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, 
Dz.U., nr 94, poz. 552, ze zm. 
18 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, op. cit., s. 674-676. 
19 M. Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., op. cit., s. 62. 
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(w zakresie działalności niefinansowych organów postępowania przygotowawczego opisanych w ramach art. 134 § 1 

k.k.s.)20. 

Analizując powyższe rozważania, można jednoznacznie wskazać że wrześniowa nowelizacja przepisów prawa 

karnego skarbowego w zakresie postępowania mandatowego przyczyniła się do lepszego określenia przesłanek na 

podstawie których można doprowadzić do uchylenia prawomocnie orzeczonego mandatu karnego. Zmiany w zakresie 

postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe miały jednak charakter znacznie szerszy, co może być przedmiotem 

uwagi uprawnionego organu postępowania przygotowawczego w przypadku niemożności zastosowania postępowania 

mandatowego. 

Znowelizowany przepis art. 117 § 1 k.k.s. został uszczuplony o zakres możliwości przeprowadzenia 

postępowania w przypadku wykroczenia skarbowego, ponieważ ustawodawca wykreślił z katalogu postępowań 

szczególnych możliwość zastosowania postępowania uproszczonego. Tym samym, w przypadku niemożności 

zastosowania postępowania mandatowego, organ postępowania przygotowawczego winien zaproponować sprawcy 

czynu możliwość złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, zgodnie z założeniami 

przewidzianymi przez art. 117 § 2 k.k.s. 

W przypadku braku takiego wniosku organ winien sporządzić akt oskarżenia, który zostanie rozpatrzony w 

postępowaniu nakazowym. W przypadku braku podstaw do tej formy postępowania, organ winien rozpatrzyć 

możliwość przeprowadzenia postępowania zwyczajnego. 

Wskazany powyżej znowelizowany katalog możliwości procesowych w związku z popełnieniem wykroczenia 

skarbowego, spotyka się z wątpliwościami w doktrynie związanymi głównie z niewłaściwą wykładnią językową 

wskazaną w przytoczonym wcześniej art. 117 § 2 k.k.s. 

J. Zagrodnik słusznie zauważa, że nowelizacja katalogu postępowań przewidzianych wobec sprawcy wykroczenia 

skarbowego nie dookreśla możliwości faktycznego zastosowania trybu zwyczajnego postępowania. Autor postulatu 

wskazuje że zmiana spowodowała wątpliwości interpretacyjne i niejednoznacznie wskazuje pierwszeństwo 

poszczególnych odmian procesowych z uwagi na wadliwą wykładnię zastosowaną przez ustawodawcę w art. 117 k.k.s. 

Autor postulatu wskazuje na potrzebę uzupełnienia zapisu a tym samym likwidację luki interpretacyjnej, która może 

doprowadzić do przeprowadzania postępowania w stosunku do nieobecnych, nawet w sytuacji gdy sprawca 

wykroczenia stawia się na postępowanie sądowe. Dookreślenie treści art. 117 § 2 k.k.s. pozwoli na właściwe wskazanie 

prymatu poszczególnych rodzajów postępowania21. 

 

 

*** 

 

The publication is addressed issues of fine proceedings, which applies in criminal fiscal law. The authors present 

the assumptions provided by the legislature for the possibility of using this mode to the offender tax, taking into 

account changes in the criminal law which introduced a tax amendment dated 27 September 2013. It was also presented 

views of doctrine and interpretation problems associated with the use of this special form of proceedings. 

                                                           
20 V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowania karne skarbowe, op. cit., s. 370. 
21 J. Zagrodnik, Hierarchia odmian rodzajowych przebiegu procesu karnego skarbowego w świetle noweli wrześniowej, op. cit., s. 105. 
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Krzysztof Łukasz Niścigorski 
 

 

POCZĄTKI POLSKICH ORGANÓW SKARBOWYCH W II RZECZPOSPOLITEJ  
 

System skarbowy w II Rzeczpospolitej był organizacyjnie systemem jednolitym, a początków jego rozwoju 

możemy dopatrywać się od 1919 roku. Już na samym początku polska administracja skarbowa była oddzielona od 

administracji ogólnej, a nadzór nad nią sprawował Minister Skarbu. Strukturę administracji skarbowej stanowiły 

urzędy, izby skarbowe oraz Ministerstwo Skarbu. Była to więc administracja trójinstancyjna1.   

W polskiej administracji państwowej zasadą było, aby jej organy w jednostkach terytorialnych były zespolone 

w miarę możliwości w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnikiem. Owa zasada stosowana była również w 

administracji skarbowej. Administracja skarbowa stanowiła całość i nie podlegała administracji politycznej. Jednak w II 

Rzeczpospolitej istniał jeden wyjątek. Była to organizacja władz skarbowych  w województwie śląskim, w którym 

władze skarbowe wchodziły w skład urzędu wojewódzkiego i podlegały bezpośrednio wojewodzie2.  

Polacy po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku musieli odbudować od początku swoją 

państwowość. Należało dokonać unifikacji wszystkich struktur: administracyjnej, sądowniczej i gospodarczej, które 

pozostały na terenach wcześniej zajmowanych przez Niemcy, Rosję i Austro – Węgry. W nowo powstałym państwie 

polskim nie było ani jednolitego ustroju władz i korpusu urzędniczego, ani jednolitego ustawodawstwa sądowego i 

administracyjnego oraz systemów: monetarnego, celnego, podatkowego, a także systemu skarbowego. Aby system 

państwowy zaczął poprawnie funkcjonować należało przeszkolić pracowników tych struktur. Naprawy państwa nie 

ułatwiały ogromne zniszczenia wojenne oraz braki oszczędności w kasie państwowej. Aby usunąć te wszystkie wady 

państwu polskiemu potrzeba było okresu 5 lat  (lata 1918  - 1923)3.  

Pod koniec 1918 roku rząd Polski po przejęciu administracji skarbowej utrzymywał ustawodawstwo podatkowe 

dawnych państw zaborczych. Było to spowodowane kwestiami technicznymi. Nowo powstałe Państwo Polskie ze 

względu na brak czasu nie mogło szybko zreformować systemu skarbowego, ponieważ stan finansowy państwa po 

zakończonej I wojnie światowej był zły oraz zwiększono wydatki na obronę dopiero co odrodzonego kraju. Równie 

ważnymi powodami były: brak wyszkolonych urzędników skarbowych oraz to, że sama gruntowna reforma skarbowa 

wymagałaby zgody polskiego Sejmu.  

Gdy wybuchła I wojna światowa na ziemiach zaborczych istniało prawodawstwo, które należało źródłowo do 

trzech różnych systemów skarbowych. Był to system rosyjski wraz z pewnymi odrębnościami na ziemiach Królestwa 

Polskiego, system skarbowy austriacki oraz pruski. Od odzyskania przez Polskę niepodległości do wejścia w życie 

konstytucji marcowej przepisy prawno - skarbowe wydawał naczelnik Państwa. Były one wydawane w formie 

dekretów, a od 8 lutego 1919 roku wydawał je Sejm przez uchwalenie ustawy. Władza ustawodawcza oraz wykonawcza 

należała do dzielnicowych komitetów. Dzielnicowe komitety działały tylko w zaborze austriackim oraz pruskim, a do 

ich zadań należało wydawanie przepisów ze skarbowości i ogłaszanie ich w publikatorach. Istniało w Polsce siedem 

dzielnicowych komitetów: Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, Komisja Rządząca we Lwowie, Rada Narodowa 

Cieszyńska, Tymczasowa Komisja Rządząca na Śląsku Cieszyńskim, Naczelna Rada Ludowa, Ministerstwo byłej 

Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu oraz Cywilny Zarząd Ziem Wschodnich. Niektóre przepisy stworzone przez owe organy 

obowiązywały w Polsce jeszcze w latach 30. XX w. Polacy, aby ujednolicić system skarbowy musieli wydać 

odpowiednie ustawy, które obowiązywałyby na terenie całego kraju. 29 stycznia 1919 roku wydano dekret, który 

regulował pobór jednorazowej daniny od nieruchomości i majątku w kapitale. Niedługo później 5 lutego wydano już 

dwa dekrety: dekret o podatku majątkowym oraz dekret o podatku od zysków wojennych. Na historycznym 

posiedzeniu polskiego Sejmu, które odbyło się 16 lipca 1920 roku zostało przyjętych dziewięć ustaw skarbowych. Owe 

ustawy dotyczyły: państwowego podatku dochodowego i podatku majątkowego, podatku od kapitałów i rent, podatku 

od przedmiotów zbytku, podwyższenia podatku domowo - klasowego w byłym zaborze austriackim, podatku od weksli, 

rozciągnięcia podatku od zysków wojennych w Galicji na rok 1919, podatku od skrzynek depozytowych, opłat 

stemplowych od ubezpieczeń oraz wewnętrznej pożyczki przymusowej. Po wejściu tych ustaw w życie automatycznie 

straciły moc prawną przepisy, które funkcjonowały w Małopolsce oraz dawnym Królestwie Polskim. Kiedy w 1920 

roku wprowadzono nowy środek płatniczy – markę polską, która zastąpiła waluty państw zaborczych uwarunkowało to 

uporządkowanie gospodarki skarbowej. Konstytucja marcowa, poprzez nadanie Sejmowi i Senatowi tworzenia prawa 

poprzez wydawanie określonych ustaw, pozwoliła, że ten akt normatywny stał się podstawowym źródłem prawa 

                                                           
1 http://biznes.acceptance.pwn.pl/haslo/3975806/skarbowosc.html, dostęp 13.01.16 r. 
2 I. Weinfeld, Skarbowość polska, Warszawa 1935 
3 Teszner Krzysztof, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012 
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skarbowego. Ustawy tego typy zawierały postanowienia dotyczące rocznego budżetu lub zamknięcia rachunkowego, 

czy też nakładały na polskich obywateli obowiązki ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Gdy została 

uchwalona Konstytucja marcowa w tym samym roku swoją pracę rozpoczęła także Najwyższa Izba Kontroli Państwa. 

Owa Izba kontrolowała gospodarkę skarbową. Natomiast w 1922 roku powstaje Najwyższy Trybunał Administracyjny. 

Owy Trybunał służył kontroli działalności administracji, także administracji skarbowej i aktów, które były wydawane 

przez organy administracji. Dokonywał także interpretacji niejasnych przepisów ustaw, a także norm prawnych, które 

powodowały rozbieżności w orzecznictwie. Owa wykładnia mogła być przeprowadzona tylko na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów lub Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Ustaliło to także zasady, jakimi 

powinna kierować się administracja skarbowa4. 

W latach 1920 – 1923 miała miejsce w Polsce także unifikacja systemu podatkowego. Jej zadaniem było 

ujednolicenie całego systemu podatkowego, aby był on jednakowy w całej II Rzeczpospolitej. W latach 1920 - 1939 

kontrolę skarbową stanowiły brygady ochrony skarbowej, a także rejony ochronne i były organami wykonawczymi 

polskiej władzy skarbowej. Kierownicy brygad kontroli skarbowej podlegali dyrektorom (prezesom) izb skarbowych. Z 

kolei kierownicy regionów kontroli skarbowej podlegali naczelnikom urzędów skarbowych akcyz i monopoli. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku posiadała ona kilka odrębnych systemów skarbowych, 

więc cała struktura polskich organów skarbowych miała niejednorodny charakter. Dopiero w latach 1924 – 1925 

wykształciły się podstawowe ramy systemu skarbowego w II Rzeczpospolitej, a dopiero w latach 30 – tych Polska 

przyjęła Ordynację podatkową. Przyjęcie Ordynacji podatkowej miało miejsce 15 marca 1934 roku5.  

Specjalnie powołana Komisja w 1919 roku przygotowała projekt ustawy, który miał na celu spojenie organizacji 

władzy oraz urzędów skarbowych i już 31 lipca 1919 roku owocem prac było uchwalenie ustawy o tymczasowej 

organizacji władz i urzędów skarbowych. Ustawa wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji 

skarbowej. W składzie tej organizacji znajdowały się Ministerstwo Skarbu, izby skarbowe, które podlegały bezpośrednio 

Ministrowi Skarbu oraz urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe dzieliły się z kolei na: urzędy do spraw podatków i opłat 

skarbowych, urzędy do spraw akcyz i monopolów państwowych oraz kasy skarbowe. Ustawa, która została uchwalona 

stanowiła całkowite wyodrębnienie administracji skarbowej od administracji ogólnej, a także celnej. Owa ustawa podaje 

również w taki sposób poszczególne organy mają działać. Izby skarbowe miały cztery wydziały (wydział ogólny, 

wydział podatków bezpośrednich, wydział kasowy i wydział akcyz i monopolów skarbowych ) a na ich czele stał do 

sierpnia 1926 roku dyrektor, a do marca 1939 roku prezes. Zarówno prezes, jak i dyrektor podlegali Ministrowi Skarbu. 

Kolejny urząd jakim były kasy skarbowe służył przede wszystkim do pobierania, przechowywania oraz wypłacania 

środków skarbowych, a ich pracą kierował do 1925 roku skarbnik, a potem naczelnik. Naczelnik (skarbnik) był zależny 

do 1925 roku od rachmistrza, a potem od księgowego kasy, ponieważ obie osoby ponosiły odpowiedzialność solidarną za 

bezpieczeństwo funduszy, które zostały im powierzone. Mimo, że dość szybko władze polskie uchwaliły powyższą 

ustawę, to jej przepisy w całej II Rzeczpospolitej zaczęły obowiązywać dopiero od 1926 roku. W tym właśnie roku 

została powołana przez Ministerstwo Skarbu specjalna komisja mająca na celu przeanalizowanie administracji skarbowej 

na terenie II Rzeczpospolitej. Poprzez pracę powyższej komisji uchwalono rozporządzenie o organizacji i zakresie 

działania izb i urzędów skarbowych, które wydano 20 czerwca 1927 roku. Samo rozporządzenie miało na celu 

ujednolicić strukturę wewnętrzną poszczególnych organów skarbowych. Jednym z osiągniętych celów było dokonanie 

konsolidacji służb skarbowych, które miało miejsce w okresie od 1931 do 1932 roku. Kolejnym osiągnięciem 

rozporządzenia była także likwidacja wyżej wspomnianych kas skarbowych. Utworzono nowe urzędy skarbowe, które 

przejęły zadania kas skarbowych i zawierały działy rachunkowo – kasowe, które nazywano także kasami urzędów 

skarbowych. Powstały ona na podstawie rozporządzenia z sierpnia 1931 roku. Z kolei w roku 1932 powstały w 

urzędach skarbowych działy egzekucji administracyjnej. Ten proces mógł zajść poprzez wejście w życie ustawy z dnia 

10 marca 1932 roku o przyjęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe, a także rozporządzenia Rady 

Ministrów z 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. Aby wszystkie zmiany w organach 

skarbowych mogły zostać wprowadzone 28 grudnia 1934 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie 

o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej. 

Rozporządzenie prezydenta zawierało funkcje nadzorcze Ministra Skarbu, zarówno nad urzędami, jak i izbami 

skarbowymi. Według rozporządzenia organy I instancji w II Rzeczpospolitej stanowiły urzędy skarbowe, urzędy 

skarbowe akcyz i monopolów państwowych, urzędy opłat stemplowych oraz urzędy celne. Organami II instancji 

według rozporządzenia były natomiast izby skarbowe, a także dyrekcje ceł.  

W 1917 roku pod zaborem niemieckim powstało Biuro Organizacyjne Departamentu Skarbu Tymczasowej 

Rady Stanu6. To był początek tworzenia polskiego aparatu skarbowego. Zostało ono wyodrębnione z Tymczasowej Rady 

                                                           
4Teszner Krzysztof, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012 
5 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928318/historia_administracji_skarbowej, dostęp 13.01.16 r. 
6 Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 4/2009 
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Stanu i stworzone 17 stycznia 1917 r. 15 października zostało przekształcone w Ministerstwo Skarbu, które działało 

przy Radzie Regencyjnej. Oba organy nie miały szczególnych uprawnień, ponieważ rosyjskie władze zaborcze 

ograniczyły je tylko do wydawania tłumaczeń rosyjskich ustaw skarbowych oraz przygotowywania kursów dla 

urzędników skarbowych. Jeżeli chodzi o początek władz skarbowych na szczeblu centralnym to stanowi on dekret 

Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim. Owy dekret 

zawierał wykaz stanowisk i kompetencje ministrów, także Ministra Skarbu. Zadaniem Ministra Skarbu było 

przygotowanie, objęcie i zarząd wszystkich spraw, które wchodziły w zakres skarbowości państwowej i polityki 

finansowej państwa, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, monetarnych, emisyjnych, a także nadzór nad 

zakładami kredytowymi i asekuracyjnymi oraz stowarzyszeniami kredytowymi. Owy dekret, mimo dużej 

nieprecyzyjności stanowił przez lata podstawę działania Ministra Skarbu oraz Ministerstwa Skarbu. Samą strukturę 

wewnętrzną Ministerstwa Skarbu skonstruowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 1920 

r. w sprawie organizacji i zasad urzędowania Ministerstw. Według owego rozporządzenia Minister Skarbu stanowił 

naczelną władzę rządzącą, która była wyznaczona przez odpowiednie ustawy o działach administracji państwowej. 

Ministra zastępował wiceminister, inaczej podsekretarz stanu. Zakres kompetencji wiceministra wyznaczał sam 

Minister Skarbu. Stanowisko Ministra Skarbu było szczególne, ponieważ miał bardzo szeroki zakres kompetencji, ale jak 

każdy z ministrów był odpowiedzialny przed Sejmem. Był jednym z członków Rady Ministrów, ale Konstytucja 

marcowa przykazała mu szczególne uprawnienie podejmowania za jego zgodą uchwał Rady Ministrów powodujących 

wydatki ze Skarbu Państwa. Tworzył również komisje podatkowe, które wynikały z ustaw o podatku przemysłowym, 

dochodowym oraz majątkowym.  Ważne było także to, że był organem ostatniej instancji, w której orzekał w sprawach 

podlegających właściwości rzeczowej organów podatkowych. Najważniejsze zadania Ministra Skarbu koncentrowały się 

przede wszystkim na przygotowywaniu projektów ustaw, które dotyczyły skarbowości, rozporządzeń wykonawczych, 

zarządzeń dla rządu oraz innych ministrów, ale tylko w przypadku, kiedy wymagały jego zaakceptowania.  

Organem za pomocą którego Minister Skarbu wykonywał powierzone mu zadania było Ministerstwo Skarbu. 

Zgodnie z ustalonym przez Radę Ministrów statutem organizacyjnym utrwalił się podział ministerstwa na 

departamenty. Podstawowe znaczenie dla kształtu i organizacji władz skarbowych miało rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie statutów organizacyjnych Ministerstw i Urzędów Centralnych, które 

dzieliło  Ministerstwa Skarbu na 6 departamentów: Departament Administracyjny (ogólny), Departament Kredytowy 

(obrotu pieniężnego), Departament Budżetowy (budżetowo-kasowy), Departament Podatków i Opłat, Departament 

Akcyz i Monopolów, a także Departament Ceł.  

Organy skarbowe, które były podporządkowane Ministrowi Skarbu stanowiły ograny podatkowe oraz organy 

celne I i II instancji. Organy podatkowe I instancji stanowiły urzędy skarbowe, natomiast organami II instancji były 

izby skarbowe. Organami celnymi II instancji, które były równorzędne izbom skarbowym były dyrekcje ceł. Podlegały 

im urzędy celne. Nazywano je średnimi oraz niższymi izbami skarbowymi w celu ich odróżnienia od Ministra Skarbu, 

który stanowił najwyższą władzę skarbową. Organami Ministra Skarbu z zakresu władzy skarbowej, które sprawowały 

zarząd skarbowy były: izby skarbowe i dyrekcje ceł (II instancja) oraz urzędy skarbowe i urzędy celne (I instancja). 

Ustawa tymczasowa z 2 sierpnia 1919 r. wprowadziła podział administracyjny II Rzeczpospolitej, co także 

miało związek z organizacją władz skarbowych. Władze polskie na podstawie ustawy ustanowiły województwa 

kieleckie, białostockie, lubelskie, warszawskie, łódzkie oraz miasto Warszawę, która stanowiła władzę administracyjną 

dla organów II instancji. Województwami zarządzali wojewodowie, którzy byli mianowani przez Naczelnika Państwa. 

Pozostał podział administracyjny na powiaty, który pozostał po rosyjskim zaborcy, ale było to rozwiązanie tymczasowe. 

Władze przywróciły jednak starostwa, na których czele stali starostowie. Według powyższych podziałów 

administracyjnych zaczęto organizowanie organów skarbowych zarówno I, jak i II instancji. Władze polskie według 

rozporządzenia z 30 stycznia 1920 r. utworzyły jedną izbę skarbową w każdym województwie. Natomiast w każdym 

powiecie utworzono urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych oraz kasę skarbową. W każdym okręgu izby 

skarbowej istniały urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych. 1 września 1931 r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Skarbu z 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych 

wyznaczając tym samym kompetencje organów podatkowych zarówno I, jak i II instancji na długi czas.  

Organami administracji skarbowej II instancji były izby skarbowe. Podlegały one bezpośrednio Ministrowi 

Skarbu. Były także organami nadrzędnymi dla urzędów skarbowych. Nadzorowały i kontrolowały pobór i egzekucję 

podatków bezpośrednich, opłat i akcyz oraz sprawowały nadzór nad dochodami monopolów państwowych. Do ich 

zadań należały także takie czynności jak: umarzanie zaległości podatkowych odraczanie płatności podatku, rozkładanie 

płatności podatku na raty, obniżanie kar za zwłokę w podatkach i opłatach, oraz przyznawanie kredytów w akcyzach i 

należnościach monopolowych. Wykonywały one także czynności, które były związane z realizacją budżetu państwa, 

które były powierzone rozporządzeniami Ministra Skarbu. Izby prowadziły przede wszystkim rachunkowości 

dochodów i wydatków skarbowych, które były związane z podległym i określonym terytorium, a także na 
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rachunkowości wszystkich działów administracji państwowej związanych z zamknięciami rachunkowymi. Na ich czele 

znajdował się dyrektor, który był mianowany przez Ministra Skarbu. Odpowiadał on przed Ministerstwem Skarbu za 

czynności izby skarbowej i podległych urzędów skarbowym. Dyrektora obowiązywało przeprowadzenie rewizji i 

składanie raz na rok Ministerstwu sprawozdania z działalności urzędów skarbowych, które znajdowały się w 

województwie. Mógł mianować, przenieść czy zwolnić urzędnika aż do 9 stopnia służbowego. Na czele izby od roku 

1931 stał już prezes.  

Organami I instancji, które były zależne od izb skarbowych, były urzędy skarbowe. Ich zadaniami były: 

wymiar sprawiedliwości, pobór i egzekucja danin publicznych, które były zaliczane do podatków bezpośrednich oraz 

opłat. Wyżej wymienione czynności odnosiły się do podatku gruntowego, nieruchomości, placów budowlanych, lokali, 

kapitałów, rent, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, a także nadzwyczajnego podatku od rejentów i 

komorników, podatku od energii elektrycznej i od kart do gry. W latach 20 – tych i na początku lat 30 – tych istniało 

kilka urzędów skarbowych. 

Urzędy skarbowe podatków i opłat do ich zadań należało zajmowanie się podatkami bezpośrednimi, sam pobór 

tych podatków oraz sprawy, które dotyczyły opłat skarbowych i podatku od spadków i darowizn. Owe urzędy 

obejmowały obszar powiatu, a ich siedzibę stanowiła siedziba starostwa i wyjątkowo większe polskie miasta, do których 

należały Warszawa, Kraków, Lwów oraz Łódź posiadały po kilka urzędów w różnych dzielnicach. Owy urząd 

kierowany był przez naczelnika odpowiadającego za prawidłowość załatwiania wszystkich spraw. Naczelnik posiadał 

bezpośrednie zwierzchnictwo nad urzędnikami oraz jego obowiązkiem było przeprowadzenie podziału czynności.  

Natomiast urzędami administracji skarbowej I instancji, które były odpowiedzialne za obliczanie, pobór i 

kontrolę akcyz, a także za orzecznictwo w sprawach akcyz i monopoli były urzędy skarbowe akcyz i monopolów 

państwowych. Ich zadaniami był nadzór nad przestrzeganiem przepisów skarbowych przy produkcji, transporcie, 

handlu i magazynowaniu towarów, które podlegały akcyzie lub będących monopolem państwowym oraz prowadziły 

dochodzenia, a także karały za naruszanie tych przepisów. Owymi zadaniami zajmował się naczelnik urzędu, który stał 

na jego czele, przy pomocy organów wykonawczych, które stanowili inspektorzy akcyzowi, kontrolerzy i strażnicy 

skarbowi. Naczelnik urzędu sprawował też kierownictwo nad biurem i wydawał świadectwa dla producentów w celu 

uprawnienia ich do produkowania towarów akcyzowych. Naczelnicy nie tylko zajmowali się sprawami biurowymi. 

Mieli możliwość kontrolowania fabryk i zakładów, sprawdzali urządzenia kontrolne, a nawet mogli prowadzić 

dochodzenia w sprawach o wykroczenia.  Oprócz naczelnika w urzędzie pracowali inspektorzy akcyzowi, którzy 

zajmowali się czynnościami nadzoru akcyzowego oraz kontrolerzy, którzy przeprowadzali specjalistyczne kontrole np. 

w gorzelniach, cukrowniach czy destylarniach. Owe urzędy obejmowały obszar kilku powiatów, ale wyjątek stanowiła 

Warszawa, w której znajdowały się dwa urzędy. 

Organem wykonawczym urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych była kontrola skarbowa. 

Posiadała oznaczony obszar działania i posiadała uprawnienia ustawowe. Każdy urząd kontroli posiadał kilka obwodów 

kontrolnych, czyli inspektoratów. Kierowali nimi inspektorzy kontroli skarbowej. Przeważnie siedziba urzędu kontroli 

znajdowała się w każdym mieście powiatowym. Urzędnicy kontroli skarbowej posiadali prawo min. rewizji osób i lokali 

oraz mogli zająć i przechowywać towary aż na okres 8 dni.  

Istniały też urzędy, które funkcjonowały na zasadach odrębnych urzędów na terenie większym miast jak 

Warszawa, Lwów czy Łódź, czyli urzędy opłat stemplowych i podatku spadkowego. W 1933 r. w II Rzeczpospolitej 

znajdowało się ich osiem i były zbliżone strukturą do pozostałych urzędów skarbowych. Ich zadaniami był pobór opłat 

skarbowych i podatku spadkowego. 

Kolejnym organem administracji podatkowej były urzędy katastralne. Działały one na dawnych terenach 

zaborczych, które należały do Niemiec i Austro – Węgier. Celem ich działania było przechowywanie i udostępnianie do 

użytku publicznego map katastralnych, spisów parcel i właścicieli, operatów ewidencyjnych, a także wprowadzanie w 

nich zmian w granicach nieruchomości i w zakresie własności. Pobierały opłaty za wykonane czynności oraz wydawały 

za opłatą kopie oraz wyciągi ze swoich operatów. Urzędem tym kierował geometra. Przeważnie urząd katastralny 

istniał w każdym powiecie. 

Kolejnym ważnym organem były kasy skarbowe. Ich funkcjami było pobieranie i przechowywanie należności 

skarbowych, a także przekazywanie ich do Skarbu Państwa. Kasy skarbowe zajmowały się również wypłatą pieniędzy 

oraz prowadziły  rachunkowość wpływów i wydatków. Przyjmowały także i wydawały depozyty w gotówce oraz 

papierach wartościowych i sprzedawały znaki stemplowe lub banderole. Obszar działania kas skarbowych obejmował 

obszar całego powiatu. Na czele kasy stał skarbnik. 

W 1923 roku kiedy weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 1922 r. powstały 

dyrekcje ceł. Były to okręgowe władze II instancji, a swoim zasięgiem obejmowały obszar dawnego zaboru rosyjskiego 

oraz austro – węgierskiego. Na mocy rozporządzenie powstały także urzędy celne, które były podporządkowane 

dyrekcjom ceł.  
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Dyrekcje ceł były równorzędne z izbami skarbowymi. Ich zadania polegały na nadzorowaniu urzędów celnych, 

orzekanie w sprawach celnych oraz załatwianie spraw, które zostały przekazane przez Ministerstwo Skarbu, czy sprawy 

osobowe i gospodarcze urzędów celnych. Dyrekcje ceł obejmowały obszar przeważnie aż dwóch lub więcej 

województw. W II Rzeczpospolitej dyrekcje ceł znajdowały się w Warszawie, Mysłowicach, Poznaniu i we Lwowie. 

Dyrekcje podzielono na cztery wydziały – administracyjny, postępowania celnego, rachunkowy oraz kontroli fachowej. 

Na czele dyrekcji ceł stał prezes i było ono równoważne ze stanowiskiem dyrektora, który stał na czele izby skarbowej. 

Z kolei do zadań urzędów celnych należał taryfowy wymiar i pobór cła, a także odprawa towarów zarówno w 

przywozie, przewozie, jak i wywozie. W odróżnieniu od innych organów były zlokalizowane na granicach II 

Rzeczpospolitej – istniały urzędy kolejowe, rzeczne, morskie i drogowe. Istniały również na terytorium, gdzie ruch 

handlowy był znacząco nasilony, przeważnie w większych miastach. Niektóre urzędy celne można było zlokalizować 

na lotniskach, w urzędach pocztowych, kopalniach czy hutach. Nosiły wtedy nazwę ekspozytur. Do ochrony owych 

urzędów wykorzystywano straż celną, inaczej straż graniczną.  

Model skarbowy II Rzeczpospolitej, który obowiązywał w latach 1918 -1933 został oparty na trójstopniowym 

ustroju władz skarbowych. Była to struktura hierarchiczna. Na szczycie tej hierarchii stał Minister Skarbu i był 

naczelnym organem całej administracji skarbowej, a także największą kasacyjną instancją. Dalej były izby skarbowe (II 

instancja) oraz urzędy skarbowe (I instancja).  Obok tej hierarchii, ale równolegle działały dyrekcje ceł i 

podporządkowane im urzędy celne7.  

Dopiero 23 lutego 1939 r. rozporządzenie Ministra Skarbu o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i 

podległych im urzędów i organów wykonawczych określiło ostateczny wymiar całej organizacji administracji 

skarbowej w II Rzeczpospolitej. Niestety, nie udało się dalej rozwijać polskiej administracji skarbowej, ponieważ 

pierwszego września 1939 r. Adolf Hitler zaatakował Polskę, co przyczyniło się do wybuchu II wojny światowej.8

                                                           
7 Teszner Krzysztof, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce. 
8 Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów nr 4/2009 
 

 

http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/monografia/369258138/78/administracja-podatkowa-i-kontrola-skarbowa-w-polsce?keyword=skarbowo%C5%9B%C4%87%20w%20II%20RP
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FIRMANCTWO JAKO NIELEGALNY SPOSÓB ZMNIEJSZENIA ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH 
 

Wstęp    

Przedsiębiorcy od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej nieustannie poszukują sposobów na 

zmniejszenie obciążeń podatkowych. System podatkowy daje wiele możliwości w tym względzie, jednak przedsiębiorcy 

sięgają po nielegalne metody.  Zmniejszenie obciążeń podatkowych jest dopuszczalne, pod warunkiem,  że podatnicy 

wykorzystują legalne metody uniknięcia lub obniżenia opodatkowania. Przykładem jest ukrywanie prawdziwych 

rozmiarów swojej działalności pod cudzym nazwiskiem lub nazwą dla uniknięcia obciążeń fiskalnych. Innym celem jest 

chęć uniknięcia takich skutków uzyskania przychodów jak np. utrata czy zawieszenie prawa do renty lub emerytury1. 

Konsekwencje realizacji tego typu pomysłów mogą jednak okazać się poważne - zarówno dla tego, kto posługuje się 

cudzym szyldem, jak i tego, kto na to zezwala.  

Prowadzenie działalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem lub nazwą określa się mianem firmanctwa. Nie 

oznacza to jednak, że przedsiębiorca, który w ten sposób funkcjonuje na rynku narusza od razu przepisy prawa. O tym 

można mówić dopiero wtedy, gdy ukrywanie się pod cudzym szyldem wykorzystuje się do uchylania od 

opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą ponieść odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową, a więc z dwóch różnych 

tytułów prawnych. Co w takiej sytuacji zrobi urząd skarbowy? W pierwszej kolejności przeprowadzi postępowanie 

podatkowe lub kontrolne. Po jego zakończeniu wyda decyzję określającą należny podatek, a dochód opodatkuje według 

obowiązujących stawek. Ale to bynajmniej nie jedyna dolegliwość jaka czeka firmanta. Jego sprawa stanie się ponadto 

przedmiotem postępowania karnego skarbowego.  Sankcji karnych skarbowych powinien spodziewać się zatem ten, kto 

pod nazwiskiem lub nazwą innego podmiotu ukrywa fakt prowadzenia, bądź rzeczywiste rozmiary swojej działalności, 

przez co naraża Skarb Państwa na straty finansowe. Warto zwrócić uwagę, że karalne jest już samo ryzyko zmniejszenia 

wpływów podatkowych. Wystarczy, że jest to prawdopodobne - nie musi wystąpić. Należy także pamiętać, że 

firmowanie swojej działalności cudzym nazwiskiem lub nazwą niekoniecznie oznacza posługiwanie się dokumentami 

czy pieczęciami identyfikującymi inny podmiot. Może to również polegać na podawaniu się za inną osobę lub firmę. 

Trzeba ponadto podkreślić, że odpowiedzialności nie musi obawiać się ten, kto pomaga prowadzić lub zarządzać czyjąś 

firmą, np. rodzinną.2  Pod pojęciem firmanctwa rozumie się posługiwanie się przez osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą  nazwiskiem lub firmą podstawionego podmiotu. Wynika to zazwyczaj z chęci uniknięcia podatkowych 

konsekwencji kumulacji źródeł przychodów bądź też pozapodatkowych konsekwencji uzyskiwania danego rodzaju 

przychodu, np. w zakresie utraty lub zawieszenia praw do pewnych świadczeń. Posługiwanie się cudzym imieniem i 

nazwiskiem, nazwą lub firmą ma szeroki zakres znaczeniowy i należy przyjąć, że oznacza każde działanie 

wprowadzające uczestników obrotu gospodarczego i organy państwa w błąd co do tożsamości sprawcy i co do jego 

rzeczywistej działalności oraz jej rozmiarów. W istocie więc firmanctwo nosi znamiona oszustwa co do tożsamości 

danego podmiotu. Ze względu na to, że dokonywane jest w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności i skutkuje narażeniem na uszczuplenie podatku, można 

przyjąć, że zasadniczym przedmiotem ochrony jest tu mienie uprawnionych podmiotów, konkretnie ich dochody z 

tytułu podatków. Jednak dają się także wskazać inne ( uboczne) przedmioty ochrony. I tak np. wprowadzające w błąd 

oznaczenie przedsiębiorstwa uznawane jest za czyn przeciwko zasadom uczciwej konkurencji. Ubocznym przedmiotem 

ochrony jest prawdziwość rejestrów, w których rejestrowani są przedsiębiorcy, i zaufanie do tychże rejestrów. W tym 

sensie firmanctwo można uznać za szkodliwe dla zasad obrotu gospodarczego3.  

 

Podstawy prawne firmanctwa 

Osoby dopuszczające się tego ponoszą odpowiedzialność z dwóch różnych podstaw prawnych: ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997roku4 (Ordynacja podatkowa) i Kodeksu karnego skarbowego z 10 września 1999roku5. Ordynacja 

podatkowa reguluje odpowiedzialność firmanta za zaległości podatkowe powstałe w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej pod cudzym nazwiskiem, nazwą lub firmą i odpowiedzialność firmującego za użyczenie nazwiska, nazwy 

czy firmy. Kodeks karny skarbowy określa natomiast odpowiedzialność karną skarbową firmanta za posługiwanie się 

                                                           
1 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 199-201 
2 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html 
3 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s.  201-203.  
4 Dz.U. z 2007 r. Nr. 765 poz. 111 ze zm. 
5 Dz.U. z 2005 r. Nr. 8 poz. 60 ze zm. 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html
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imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu, a firmującego za pomoc w dokonaniu czynu karalnego, 

jakim jest według k.k.s. firmanctwo. Zgodnie z treścią art. 113 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik za zgodą innej 

osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje 

się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z 

podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości powstałe podczas prowadzenia tej działalności. Na podstawie 

przedmiotowego przepisu podmiotem odpowiedzialnym może być zarówno osoba, która do ujawnienia tego czynu nie 

była znana organowi podatkowemu jako podatnik, jak i osoba, która bierze udział w postępowaniu podatkowym, ale 

niezależnie od zgłoszonego obowiązku podatkowego prowadzi przez podstawioną osobę jeszcze inną działalność 

nieobjętą tym zgłoszeniem. Podsumowując, firmantem jest osoba, która w związku z prowadzoną na własny rachunek 

działalnością powinna być podatnikiem, a zataja to, posługując się imieniem i nazwiskiem innej osoby, jej nazwą lub 

firmą.6 

Przedmiot ochrony przepisów art. 55 k.k.s 

Przedmiotem ochrony przepisów art. 55 k.k.s. jest rzetelna, we właściwym wymiarze, realizacja obowiązków 

podatkowych względem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, związana z 

jawnym prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek, prawidłowym wykazywaniem jej rozmiarów 

przez przedsiębiorcę.  

Podmioty firmanctwa 

Podmiotem czynu zabronionego jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą pod cudzą „firmą” (firmant). 

Firmanctwo jest przestępstwem skarbowym/ wykroczeniem skarbowym indywidualnym właściwym. 

Odpowiedzialność za firmanctwo może ponieść osoba fizyczna niebędąca płatnikiem, w oparciu o klauzulę sprawstwa 

rozszerzonego ( art. 9 § 3 k.k.s.).  

Firmujący ( podmiot, którego danymi posługuje się firmant dla ukrycia prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej albo jej rzeczywistych rozmiarów ) może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe firmanctwa 

jako pomocnik albo  za każdy ze zdefiniowanych w art. 55 k.k.s. czynów zabronionych ( w tym też za wykroczenie 

skarbowe)  jako współsprawca. Warunkiem odpowiedzialności jest wiedza firmującego o procedurze firmanctwa i 

wymagany dla danej formy zjawiskowej popełnienia czynu zabronionego  - wkład w ten proceder. Firmujący, który nie 

ma świadomości, że jego dane zostały użyte w procederze firmanctwa, pozostaje bezkarny7.  

Określenie zagadnienia firmy, podatnika i działalności gospodarczej  

Definicję  firmy podają przepisy art. 43 KC8. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to 

włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej 

prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych . Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie 

formy prawnej osoby prawnej, które może być podane  w skrócie, może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę 

tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane 9.  

 Zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. 

Artykuł 7 § 2 Ordynacji podatkowej przewiduje możliwość ustanowienia podatnikami przez ustawy podatkowe innych 

podmiotów. Przykładem zastosowania takiego rozwiązania i uczynienia podatnikiem tzw. zbiorowego podmiotu 

podatkowego jest art. 1a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych10. Zgodnie z cytowanym 

przepisem zobowiązane do zapłaty tego podatku mogą być również grupy co najmniej 2 spółek prawa handlowego 

mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, określonych w tym artykule (podatkowa 

grupa kapitałowa). 

  W Ordynacji podatkowej znajdziemy także definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 pkt. 9 to każda 

działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego 

zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, 

nawet wtedy, gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką 

działalność do przedsiębiorców. Przytoczona definicja jest bardzo pojemna i dotyczy także różnych form działalności 

gospodarczej niezgłoszonych do opodatkowania.11 Podmiotem firmanctwa w obecnym ujęciu może być wyłącznie 

                                                           
6 http://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/odpowiedzialnosc-za-firmanctwo/ 
7 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s.199-201. 
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) 
9 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, warszawa 2008, s.230-232. 
10 Dz.U. 1992 Nr. 21 poz. 86 ze zm. 
11 http://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/odpowiedzialnosc-za-firmanctwo/ 
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podatnik, lecz nie każdy, a tylko prowadzący działalność gospodarczą, której prowadzenie zataja w ogóle, bądź zataja jej 

rzeczywiste rozmiary. Wskazywane przez niektórych autorów12 różnice w definiowaniu pojęcia „ działalności 

gospodarczej” w poszczególnych ustawach podatkowych nie mają znaczenia. Należy przyznać rację Feliksowi 

Prusakowi13, który powołuje się na definicję „ działalności gospodarczej” zawartą w art. 3 pkt. 9 OrdPU w myśl 

odesłania zawartego w art. 53§3 u.k.s. Zamieszczona tam definicja „ działalności gospodarczej” istotnie jest szersza od 

definicji zawartej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej14.15 

Firmanctwo teraz, a dawniej  

W poprzednim stanie prawnym według art. 93 § 3 dawnej ustawy karnej skarbowej tej samej karze jak firmant 

podlegał także firmujący, czyli ten kto dopuszczał do posługiwania się jego nazwiskiem lub firmą albo, pełniąc funkcję 

w instytucji, dopuszczał się posługiwania się nazwą tej instytucji przez firmanta. Zatem na gruncie dawnej ustawy 

karnej skarbowej były określone dwa typy czynu: firmanctwo i firmowanie, z czego w kodeksie karnym skarbowym 

pozostał tylko ten pierwszy.  

Pominięcie stypizowania firmowania uzasadniano zbędnością takiego typu, albowiem dla odpowiedzialności 

firmującego wystarczająca miałaby być ogólna formuła pomocnictwa. Jeżeli uznaje się firmującego za pomocnika, to 

oznaczałoby to, że ponosiłby on odpowiedzialność za pomoc firmantowi, pod warunkiem, że kwota podatku 

narażonego na uszczuplenie przez firmanta przekracza tzw. ustawowy próg ( art. 53 § 3 i 6 k.k.s.), ponieważ poniżej 

tego progu czyn firmanta byłby wykroczeniem, przy którym nie ma żadnych poza formami sprawstwa innych form 

zjawiskowych, niekaralna jest więc tym samym, pomoc do wykroczenia skarbowego. Pogląd wyrażony w wyroku Sadu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2002  r. ( sygn. akt II Aka 412/01) porównuje brzmienie przepisu art. 93 § 1 

u.k.s. i art. 55 § 1 k.k.s. Obecnie znamiona przestępstwa firmanctwa zostały doprecyzowane. Skutkiem przestępczego 

działania jest narażenie na uszczuplenie podatku, co oznacza, ze zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce 

prawdopodobne ( art. 53 § 28 k.k.s). Istotą przestępstwa z art. 93 u.k.s. było uchylenie się podatnika od opodatkowania, 

czyli niebranie udziału w postępowaniu podatkowym, a formą takiego postępowania było właśnie zatajenie 

prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu i jej ukrywanie poprzez posłużenie się inna 

osobą podstawioną. W tym przepisie nie było konieczne stwierdzenie narażenia na uszczuplenie podatku, jednak inne 

przepisy ustawy takie narażenie sankcjonowały ( art. 94 § 1 u.k.s.)16. Teraz dla dokonania przestępstwa wymagane jest 

zdaniem większości poglądów doktryny nastąpienie skutku w postaci narażenia skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku17. 

Działania firmanta, a działania i zaniechania firmującego 

O ile zachowanie firmanta zawsze musi polegać na działaniu ( „ posługuje się” ), o tyle zachowanie firmującego 

może polegać zarówno na działaniu ( np. dostarczenie dokumentów, pieczątek swojej firmy firmantowi), jak i na 

zaniechaniu ( gdy firmujący, wiedząc, ze firmant posługuje się jego nazwiskiem lub firmą, dopuszcza do tego i nic nie 

czyni, aby przerwać ten stan niezgodny z prawem).  

Jeżeli rozpatrywać tę drugą postać, czyli pomoc udzieloną firmantowi przez firmującego przez zaniechanie, to trzeba 

zwrócić uwagę, ze żadne przepisy prawa nie nakładają prawnego obowiązku niedopuszczenia do posługiwania się 

własnym nazwiskiem, nazwą lub firmą przez kogoś innego. W tym zakresie, ( w zakresie pomocy udzielonej 

firmantowi poprzez zaniechanie, czyli przez dopuszczenie) wyłączona byłaby możliwość ukarania takiego „ 

pomocnika”, gdyż według treści art. 18 § 3 kk18 recypowanego do przestępstw skarbowych przez art. 20 § 2 k.k.s. 

warunkiem odpowiedzialności za pomocnictwo przez zaniechanie jest istnienie prawnego szczególnego obowiązku 

niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego ( a takiego obowiązku  w tym przypadku brak). Posługiwanie się 

cudzym imieniem, nazwiskiem, nazwą lub firmą musi być dokonywane  w celu zatajenia prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności. Posługiwanie się imieniem, 

nazwiskiem, nazwa lub firmą w innym celu, np. w celu uniemożliwienia stwierdzenia nielegalnego pochodzenia 

pewnych wartości majątkowych, może podlegać ewentualnie kwalifikacji z art. 299 kk. 19 

 

 

                                                           
12 R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe i dewizowe, Warszawa 2003, s.306 
13 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. I, Kraków 2006, s. 68 
14 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 173 poz. 1807).  
15 S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 704 
16 Wyrok SA ( Katowice) z dnia 28 maja 2002 r., sygn. akt II Aka 417/0 ( OSA 2003, nr. 4, poz. 42).  
17 S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 706 
18 Dz.U. 1997 nr. 88 poz. 553 ze zm.  
19 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 201-203.  



S t r o n a  | 130 

 

 

Sankcje karne firmanctwa 

Firmanctwo w typie podstawowym ( art. 55 § 1k.k.s.) jest zagrożone karą  grzywny od 10 do 720 stawek, karą 

pozbawienia wolności od 5 dni do 3 lat ( sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę ograniczenia wolności 

od 1 do 12 miesięcy, w trybie art. 26 k.k.s.), albo obiema tymi karami łącznie. Karalne jest też usiłowanie przestępstwa 

skarbowego w typie podstawowym ( art. 21 §1 i 2 k.k.s.).  

Firmanctwo w typie uprzywilejowanym ( art. 55 § 2 k.k.s.)  jest zagrożone wyłącznie kara grzywny  od 10 do 720 

stawek. Wykroczenie skarbowe firmanctwa jest zagrożone karą  grzywny kwotowej w wysokości od 1/10 do 20-

krotności minimalnego wynagrodzenia.  

Wszystkie czyny zdefiniowane w art. 54 k.k.s. są zagrożone przepadkiem przedmiotów ( art. 30 §2 i art. 49 §2 k.k.s.).  

 Za przestępstwo skarbowe firmanctwa w typie podstawowym grozi zakaz prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej ( art. 34 § 2 k.k.s.).20 W sytuacji, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, a 

więc nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, sprawca podlega karze grzywny od 10 do 

720 stawek dziennych. W sytuacji, gdy kwota podatku narażonego n uszczuplenie jest wielkiej wartości, a więc 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 6, co nie wyłącza możliwości wymierzenia kary grzywny od 10 do 1080 stawek dziennych. W 

przypadku, gdy czyn zabroniony zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, sprawcy można wymierzyć 

karę grzywny określoną kwotowo, której granice są pomiędzy dziesiątą częścią, a dwudziestokrotnością minimalnego 

wynagrodzenia21.  

 Przepis art. 55 k.k.s. stanowi uzupełnienie regulacji art. 113 Ordynacji podatkowej przewidującej solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe firmanta i firmującego. Powołany przepis Ordynacji podatkowej 

stanowi, że jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub 

rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej 

osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe 

powstałe podczas prowadzenia tej działalności. 22 

 

Pomocnictwo  

Firmujący, ułatwiając firmanctwo, naraża się na zarzut pomocnictwa do przestępstwa. W myśl art. 18 §3 kk 

odpowiada z a pomocnictwo ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem 

ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji, a 

także ten kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego 

swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Przepis art. 18 § 3 kk stosuje się odpowiednio do 

przestępstw skarbowych ( art. 20 §2 k.k.s.). Nie ma on jednak zastosowania w odniesieniu do wykroczeń skarbowych. O 

tym czy firmanctwo jest przestępstwem czy wykroczeniem przesądza kwota podatku narażonego na uszczuplenie. 23 

Osoba, która ułatwia przedsiębiorcy firmanctwo, np. dostarcza mu pieczątki firmowe, odpowiada za pomocnictwo. Na 

odpowiedzialność naraża się jedynie ten, kto pomaga w popełnieniu przestępstwa skarbowego. W obrębie stosowania 

art. 18 § 3 kk nie znaleźli się sprawcy wykroczeń skarbowych. Firmanctwo może bowiem funkcjonować zarówno jako 

przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy od kwoty podatku, którą  budżet miałby stracić. Jeśli jest 

ona nieznaczna, mamy do czynienia jedynie z wykroczeniem. A to oznaczałoby, że osoba, która ułatwia jego 

popełnienie, nie może być karana za pomocnictwo. Kara ta czeka natomiast tego, kto pomaga w dokonaniu 

przestępstwa.24 Zgodnie z art. 46 k.k.s. do wykroczeń skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej 

Kodeksu wykroczeń ( z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 186 § 5 k.k.s., gdy sąd może warunkowo zawiesić 

wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności).  Art. 55 § 3 k.k.s. przewiduje typ czynu zabronionego firmanctwa  w 

postaci wykroczenia. Brak zastosowania przepisów kodeksu wykroczeń powoduje, ze w przypadku firmanctwa 

kwalifikowanego jako wykroczenie nie ma podstaw do pociągnięcia firmującego do odpowiedzialności karnej na 

zasadzie pomocnictwa ( jako pomocnika) i pozostaje ono bezkarne25.  

Ryzyko odpowiedzialności podatkowej 

Firmujący powinien także liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w 

czasie prowadzenia działalności pod jego szyldem. Odpowiedzialności tej nie musi się jedynie obawiać ten, kto o 

wykorzystywaniu swojego nazwiska lub firmy nie wiedział. Jeśli jednak wyraził na to zgodę (a tak zdarza się 

                                                           
20 M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy,  Warszawa 2011, s.142 
21 S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 704 
22 F. Prusak, prawo karne skarbowe, Warszawa 2008, s. 230-232. 
23 Ibidem 
24 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html 
25 S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 708 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html
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najczęściej), skutki podatkowe go nie ominą. Będzie odpowiadał solidarnie z firmantem za długi podatkowe  i to całym 

swoim majątkiem.  Nie tylko za zaległości podatkowe wraz z odsetkami, ale i za podatki niepobrane oraz pobrane, a 

niewpłacone w związku z pełnieniem przez firmanta funkcji płatnika lub inkasenta, niezwrócone w terminie zaliczki 

naliczonego podatku VAT wraz  z oprocentowaniem, a także powstałe koszty egzekucyjne. Urząd skarbowy musi 

najpierw wydać decyzję przenoszącą na tę osobę odpowiedzialność. W pierwszej kolejności działaniom egzekucyjnym 

zostanie poddany firmant. Dopiero gdy okażą się one w całości lub w części nieskuteczne, komornik skarbowy 

przeprowadzi egzekucję z majątku firmującego.26 

Z procederem firmanctwa mamy do czynienia nie tylko kiedy firmowany chce uniknąć zapłaty ciążących na nich 

zobowiązań podatkowych. -  To pojęcie odnosi się również do sytuacji osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej lecz dokonujących sprzedaży  bądź też wykonywania różnorakich usług, na które ich klienci rządać będą 

faktury zakupu. Sami oczywiście nie mogą jej wystawić – poszukują więc innej firmy, która w zamian za zwrot 

określonej wysokości naliczonego podatku (VAT oraz dochodowego) zgodzi się na użyczenie swoich danych (numeru 

identyfikacji podatkowej oraz firmowego adresu) do wystawienia faktur w swoim imieniu (towary lub usługi wykonuje 

osoba firmowanego). Na samych fakturach się jednak nie kończy. Firmy użyczające swych danych innym osobom bądź 

podmiotom gospodarczym umieszczają firmowe dane również na wszystkich pozostałych dokumentach m.in.: 

umowach kontrahenckich,  a także składanych w urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych. 

 

Najczęstsze przyczyny firmanctwa 

Chęć uniknięcia przez podmioty zapłaty dosyć wysokich podatków to jedna z głównych przyczyn powstania 

tego zjawiska. Krajowy system podatkowy zmusza podatników do zapłaty dwóch rodzajów podatku – VAT oraz 

dochodowego. Dla budżetów wielu firm stanowią one bardzo duże do udźwignięcia obciążenie fiskalne, którego wiele 

firm po prostu nie jest w stanie udźwignąć. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku składek ZUS . Przez pierwsze 

dwa lata obciążenia z ich tytułu nie są zbyt dotkliwe. Sytuacja komplikuje się, gdy przedsiębiorca traci po 24 miesiącach 

prawo do związanych z nimi ulg i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Łącząc płacone co miesiąc zobowiązania 

(podatki oraz składki) sporo przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia działalności na własny rachunek – po prostu 

zamyka firmę i wykonuje usługi właśnie poprzez firmanctwo działając pod szyldem innego podmiotu. Kolejna z 

przyczyn  – firmowany został skazany przez sąd za przestępstwo gospodarcze (wyrok – zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej).27

                                                           
26  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html  
27  http://redevance.pl/firmanctwo 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmanctwo-czyli-nielegalny-sposob-na-zmniejszenie-zobowiazan-podatkowych-1144090.html
http://redevance.pl/firmanctwo
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SANKCJE KARNE SKARBOWE 
 

1. Wstęp 

Prawo karne skarbowe, jako szczególna część prawa karnego, normuje odpowiedzialność karną za przestępstwa i 

wykroczenia skarbowe. Czyny te polegają na naruszeniu interesów finansowych państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. Ta gałąź prawa karnego reguluje oprócz tego kwestie przebiegu 

postępowania w sprawach karnych skarbowych, określa organy biorące w nim udział, a także reguluje sposób 

wykonania orzeczeń. Z uwagi na treść niniejszego opracowania, najistotniejsza wydaje się materialna części prawa 

karnego skarbowego, która wskazuje na czyny będące przestępstwami i wykroczeniami, przewidziane sankcje za ich 

popełnienie, kary i środki karne, jakie mogą być orzeczone w stosunku do sprawcy i osoby odpowiedzialnej posiłkowo. 

Ważna jest też część wykonawcza, gdyż charakteryzuje sposób wykonywania kar, które zostały orzeczone w przypadku 

odpowiedzialności posiłkowej.          

Prawo karne skarbowe realizuje m. in. następujące funkcje: prewencyjną, represyjną i egzekucyjną. Funkcja 

prewencyjna polega na tym, że prawo skarbowe oddziałuje na społeczeństwo oraz na sprawcę przewinienia poprzez 

określenie katalogu czynów zabronionych, sankcji za przestępstwa i wykroczenia oraz przewidziane procedury 

dla postępowań. Mamy tu do czynienia odpowiednio z prewencją ogólną i indywidualną. W rezultacie prawo skarbowe 

może odstraszać potencjalnych sprawców przed popełnieniem zachowań kwalifikowanych jako naganne oraz 

kształtować w społeczeństwie postawy szacunku wobec prawa przez ukazanie ryzyka ukarania. Funkcja represyjna 

sprowadza się do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej po wykryciu popełnionego przez niego 

przestępstwa czy tez wykroczenia, natomiast egzekucyjna jest realizowana poprzez zapewnienie szeregu rozwiązań 

służących wyrównaniu należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem sprawcy1.  

2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

Kodeks karny skarbowy (dalej k.k.s.) najogólniej charakteryzuje przestępstwa i wykroczenia skarbowe w przepisie 

art. 1 § 1 k.k.s.2. Zgodnie z jego treścią są to czyny społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy, zabronione 

pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia oraz zawinione. Zarzut popełnienia wykroczenia 

lub przestępstwa skarbowego może być postawiony jedynie osobie. W zakresie postępowania karnego, spółka cywilna, 

będąc podatnikiem nie może popełnić przestępstwa czy też wykroczenia. Może je popełnić tylko osoba fizyczna, gdyż w 

tym przypadku tylko osobie, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową  można zarzucić jakiś stopień 

niedbalstwa i to tej osobie można postawić zarzut wykroczenia skarbowego3. 

Bardziej szczegółowe definicje znajdują się w tzw. słowniczku ustawowym, tj. w art. 53 k.k.s. Przestępstwo 

skarbowe jest wyjaśnione w § 2 tego artykułu jako czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach 

dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczenie skarbowe zostało 

określone w art. 53 § 3 jako 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. Wykroczeniem skarbowym 

jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.  

Wśród kryteriów rozróżniających od siebie przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest kryterium ciężaru 

gatunkowego. W przypadku czynów karnych skarbowych konieczne jest, by stopień szkodliwości społecznej był 

większy niż znikomy. Art. 53 § 7 wskazuje mierniki społecznej szkodliwości czynu i są to: rodzaj, charakter 

zagrożonego lub naruszonego dobra, waga naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej 

lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. Jeśli chodzi o 

przestępstwa skarbowe, ich szkodliwość jest generalnie większa niż wykroczeń, natomiast regułą jest, że jeśli strona 

podmiotowa i przedmiotowa czynu jest taka sama, to przy ocenie czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy 

przestępstwem bierze się pod uwagę wartość przedmiotu czynu lub kwotę uszczuplenia należności publicznoprawnej. 

Status wykroczenia przypisuje się czynom, których wartość przedmiotu nie przekracza kwoty pięciokrotności 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie granicę między przestępstwem i wykroczeniem wyznacza kwota 

                                                           
1 J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 23. 
2 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930.  
3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 2 sierpnia 2005 r., syg. I FSK 441/05, [w:] B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem, Toruń 
2009, s, 44. 
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8750 zł4. Automatycznie przestępstwem będzie czyn, którego wartość przedmiotu będzie przekraczać tę kwotę. 

Kolejnym kryterium rozróżnienia dwóch typów czynów jest kara jaka grozi za ich popełnienie. Karą grożącą za 

wykroczenie skarbowe jest grzywna określana kwotowo, a za przestępstwo skarbowe – grzywna określana w stawkach 

dziennych, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.  

3. Kary grożące za wykroczenia i przestępstwa skarbowe 

Jak inne gałęzie prawa karnego, prawo karne skarbowe również wykorzystuje środki prawnokarne w postaci kar 

kryminalnych do zwalczania wykroczeń i przestępstw skarbowych. Kara kryminalna jest środkiem przymusu 

zastosowanym przez państwo w reakcji na negatywną ocenę postępowania sprawcy. Ma ona czynić zadość zasadom 

sprawiedliwości społecznej i być środkiem kompensacji szkód wynikłych z popełnionego czynu karnego5. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje trzy typy kary dla czynów będących przestępstwami (art. 22 § 1 k.k.s.) i są to: 

kara grzywny określona w stawkach dziennych, kara ograniczenia i pozbawienia wolności. Wykroczenia są zagrożone 

jednym rodzajem kary – grzywną określoną kwotowo (art. 47 § 1 k.k.s.). Oprócz tego kodeks określa szereg środków 

karnych, które mogą być zastosowane wobec sprawcy zamiast kary lub równocześnie z karą, środki probacyjne możliwe 

do zastosowania wobec sprawców przestępstw, a także katalog środków zabezpieczających dopuszczalnych w 

przypadku przestępstw oraz wykroczeń, ale tylko w formie przepadku przedmiotów6. 

Kara grzywny ma bezpośredni związek z charakterem przestępczości skarbowej, która jest nastawiona na zysk. Jest 

on osiągany kosztem interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Wspólnot 

Europejskich. Sprawca w ramach kary musi uiścić określoną kwotę pieniężną na rzecz państwa, rekompensując 

poniesione przez nie straty. Oprócz zwrotu należności publicznoprawnej, którą sprawca chciał zawłaszczyć, musi 

ponieść także koszty grzywny. To wskazuje na nieopłacalność popełnionego przez niego czynu. W kodeksie karnym 

kara grzywny jest używana jako kara pojedyncza grożąca za dany typ czynu, może być orzekana alternatywnie z innym 

rodzajem kary lub kumulatywnie, czyli łącznie. Kara grzywny w stawkach dziennych jest orzekana w przypadku 

przestępstw skarbowych. Wymierzając ten rodzaj kary sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. 

Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej – najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Jeśli zaś chodzi o wysokość 

stawek to nie mogą być one niższe niż jedna trzydziesta części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 

czterystukrotności. Stawka grzywny określonej w stawkach dziennych nie może być określona na podstawie 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu orzekania przez sąd, bo nie jest to miarodajna stawka. 

Musi być uwzględnione minimalne miesięczne wynagrodzenie, które było aktualne w dniu popełnienia czynu przez 

oskarżonego7. Zgodnie z art. 23 § 3 k.k.s. do ustalenia stawki dziennej sąd uwzględnia sytuację finansową sprawcy, a 

więc stosunki i możliwości majątkowe, jego warunki rodzinne i osobiste np. wiek, stan zdrowia8. Wykroczenia 

skarbowe są zagrożone w kodeksie karnym skarbowym karą grzywny określaną kwotowo, przy czym gdy wymierzana 

jest nakazem karnym jej kwota musi mieścić się między jedną dziesiąta a dwudziestokrotnością minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jest wymierzana mandatem karnym jej wysokość nie może przekraczać wysokości 

podwójnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia9. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, skazany ma 30 dni na 

dobrowolne uiszczenie grzywny, a gdy tego nie zrobi należność jest ściągana w trybie egzekucji. Jeśli egzekucja nie jest 

możliwa, sąd, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, może zamienić niewykonaną karę grzywny na  pracę 

społeczną, a jeśli i ten sposób jest zrealizowania kary jest niemożliwy, sąd orzeka o wykonaniu zastępczej kary 

pozbawienia wolności10. 

 Kara ograniczenia wolności za przestępstwo skarbowe orzeka się w miesiącach i może mieć ona wymiar od 1 do 12 

miesięcy.  Kara polega na ograniczeniu możliwości zmiany miejsca stałego pobytu skazanego, dysponowania swoim 

czasem i środkami pieniężnymi, a także skazany ma obowiązek składania wyjaśnień na temat przebiegu odbywanej 

przez niego kary. Podczas odbywania kary skazany jest zobowiązany do wykonywania pracy wskazanej mu przez sąd. 

Ponadto sąd może nakazać mu uiszczenie należności publicznoprawnej, jeśli do tej pory tego nie uczynił, w całości i w 

określonym terminie. Mimo że kara ograniczenia wolności została wykorzystana tylko raz, w przypadku przestępstwa 

z art. 110 k.k.s., to może być ona orzeczona również w zastępstwie za orzeczenie kary pozbawienia wolności. Jest to 

szczególnie zalecane, gdy sąd orzeka też środek karny. Istnieją też okoliczności, w których stosowanie zamiennie kary 

                                                           
4 Stan na grudzień 2015 r.  
5 J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 99. 
6 M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011, s. 122.  
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 5.11.2008 r., syg. V KK 116/08, Prokuratura i Prawo 2009 nr 4, poz.1 [w:] B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy z 
orzecznictwem, Toruń 2009, s. 43. 
8 J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 101. 
9 M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011, s. 85. 
10 M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011, s. 82. 
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ograniczenia wolności jest niedopuszczalne, np. gdy sprawca uczynił z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu 

lub gdy działając umyślnie spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej o dużej wartości.    

Kara pozbawienia wolności grozi za następujące typy przestępstw: podatkowych, celnych, dewizowych i 

dotyczących gier hazardowych. Kodeks karmy skarbowy określa granice tej kary. Dolny próg tej kary wynosi 5 dni 

pozbawienia wolności, natomiast górny wynosi 5 lat. W przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary, może ona 

wynosić nawet 10 lat, a w przypadku orzeczenia kary łącznej – 15 lat. Ten rodzaj kary jest ostateczny, tzn., że jego 

zastosowanie jest możliwe wtedy, gdy zastosowanie innego alternatywnie dostępnego środka penalnego nie będzie 

spełniało celu kary. Zasadą jest, że za popełnienie danego typu przestępstwa nie może grozić kara pozbawienia wolności 

samodzielnie, tzn. że kara ta występuje w k.k.s. zawsze alternatywnie z karą grzywny, z tym że może zostać orzeczona 

kara łączna11. Analizując możliwe warianty wymiaru tej kary, można zauważyć, że są one stosunkowo niskie. Wynika 

to z charakteru przestępstw skarbowych i ich sprawców – nie są to czyny typowo kryminalne, a sprawcy nie są 

zazwyczaj bardzo zdemoralizowani. To długotrwały pobyt sprawcy w zakładzie karnym mógłby poprzez dopuszczenie 

skazanego do kontaktu z współwięźniami odbywającymi karę za przestępstwa kryminalne przyczynić się do jego 

demoralizacji12. 

4. Środki karne 

Porównując środki karne występujące na gruncie prawa karnego skarbowego i prawa karnego, można dojść do 

wniosku, że ich zakres jest różny. Prawo karne skarbowe zalicza do nich oprócz środków, które są środkami karnymi w 

prawie karnym powszechnym środki związane z poddaniem sprawcy próbie, które kodeks karny włącza do oddzielnej 

grupy środków probacyjnych, a także systemuje w tym dziale środków instytucję dobrowolnego poddania się karze, 

która jako taka nie jest uwzględniana jako środek reakcji prawnej w prawie karnym. Środki karne mogą pełnić rolę 

zastępczą w stosunku do represji karnej (np. dobrowolne poddanie się karze), mogą ją modyfikować (np. warunkowe 

zawieszenie odbywania orzeczonej kary), potęgować (jak jest to w przypadku środków karnych sensu stricto stosowane 

obok kar) lub skutkować degresją reakcji karnej – orzeczenie samoistne środków karnych sensu stricto. Ogólnie środki 

karne przewidziane na gruncie prawa karnego skarbowego można podzielić na środki sensu stricto (dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku 

przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej, 

zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania 

określonego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości, pozbawienie praw publicznych) oraz sensu largo 

(środki związane z poddaniem sprawcy próbie: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie 

wykonania kary, warunkowe zwolnienie). Ponadto kodeks karny skarbowy zawiera również katalog środków 

zabezpieczających, które stanowią grupę środków prawnokarnych (elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, 

terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, przepadek przedmiotów, zakaz prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska). 

Katalog środków karnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym jest znacznie obszerniejszy w stosunku 

do przestępstwa niż wykroczenia. W drugim przypadku, katalog ten obejmuje tylko trzy środki: dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. Cel jaki 

jest stawiany środkom karnym nie polega wyłącznie na represji, ale również jest ukierunkowany w stronę prewencji, 

zarówno szczególnej jak i ogólnej13.  

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności wcześniej funkcjonowała jako instytucja dobrowolnego 

poddania się karze14. Nazwa została jednak zmieniona, gdyż wprowadzała w błąd - osoba, która skorzystała z tego 

środka nie byłą uznawana za osobę karaną. Postanowienie sądu dotyczące zezwolenia na zastosowanie dobrowolnego 

poddania się odpowiedzialności ma takie same skutki prawne jak prawomocne orzeczenie kończące sprawę o czyn 

karny skarbowy. Różni się natomiast tym, że nie podlega wpisowi do rejestru karnego. Instytucja może być zastosowana 

w przypadku sprawców wykroczeń jak i przestępstw, z tym że w drugim przypadku jest to możliwe jedynie, gdy 

popełnił on czyn zagrożony wyłącznie grzywą. Wyłączenie zastosowania tego środka następuje również wtedy, gdy 

przestępstwo zostaje popełnione w warunkach, które pozwalają na nadzwyczajne obostrzenie kary. Składając wniosek o 

zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, sprawca jest zobowiązany do uiszczenia należności 

publicznoprawnej, opłacenia określonej kwoty pieniężnej tytułem grzywny oraz uregulowania kosztów sądowych.  

Składając wniosek, sprawca godzi się na przepadek przedmiotów wykroczenia czy przestępstwa. Wniosek ocenia 

finansowy organ dochodzenia i jeśli ocena jest pozytywna, kieruje ten wniosek do sądu. 

                                                           
11 J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 110. 
12 Tamże. 
13 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 130. 
14 Tamże.  
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Przepadek przedmiotów pozbawia sprawcy pozyskanych nielegalnie korzyści, czyli przedmiotów pochodzących 

bezpośrednio z wykroczenia czy przestępstwa (np. przemycanego towaru). Przepadkowi ulegają również narzędzia, 

które były wykorzystane do popełnienia czynu zabronionego (np. niezalegalizowane automaty do gier). Kodeks 

stanowi, że przepadkowi ulegają również przedmioty przestępstwa lub wykroczenia, które nie są własnością sprawcy. 

Istnieją wyjątki, w których nie orzeka się tego środka. Dzieje się tak w przypadku, gdy byłoby to niewspółmierne do 

wagi popełnionego czynu lub gdy sprawca uiścił należność publicznoprawną, która dotyczyła przedmiotów 

zagrożonych przepadkiem. Według stanowiska Sądu Najwyższego przepadek przedmiotów może być zastosowany tylko 

w przypadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, nie mogą ulec mu przedmioty, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego15.  

Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów ma na celu uniemożliwienie sprawcy uniknięcia 

odpowiedzialności, w przypadku, gdy zastosowanie przepadku przedmiotów nie jest możliwe, z powodów takich jak 

m.in. zagubienie, zniszczenie, zabór przez osoby trzecie czy sprzedaż tych przedmiotów. Przy ustalaniu ich 

równowartości bierze się pod uwagę ceny rynkowe, jakie obowiązywały w czasie popełnienia wykroczenia lub 

przestępstwa przez sprawcę. Jeżeli czyn ten został popełniony przez kilka osób, to odpowiadają one solidarnie za 

uiszczenie równowartości pieniężnej. Jeśli zachodzą szczególne przesłanki, ściągnięcie należnej sumy może zostać 

odroczone, rozłożone w ratach lub częściowo lub w całości umorzone. Po upływie terminu na uregulowanie tych 

kosztów, jeśli nie zostaną one uiszczone, egzekucję środka karnego przeprowadzają urzędu skarbowe lub celne.  

Środek karny w postaci przepadku korzyści majątkowych może być orzeczony w stosunku do wszystkich sprawców 

przestępstw skarbowych, którzy w osiągnęli w wyniku popełnionego przestępstwa korzyść majątkową, która nie 

podlega przepadkowi przedmiotów. Na korzyść majątkową mogą się składać: nieruchomości, ruchomości, pieniądze, 

prawa majątkowe, wierzytelności, zwolnienie z długu lub innych obciążeń majątkowych, przy czym korzyść ta może 

dotyczyć samego sprawcy lub innej osoby16. Przepadek korzyści majątkowych jest środkiem subsydiarnym w stosunku 

do środka przepadku przedmiotów. Dopiero gdy sprawca popełnił przestępstwo, w wyniku którego uzyskał korzyść o 

charakterze niemajątkowym, której wartość można oszacować w pieniądzu, lub osiągnięta korzyść pochodzi z 

przestępstwa jedynie pośrednio (np. nieruchomość zakupiona za pieniądze osiągnięte z przemytu), wtedy należy 

zastosować ten środek. Jeżeli wystąpi niemożność orzeczenia fizycznego przepadku korzyści majątkowej, to środek ten 

jest zastępowany ściągnięciem równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej. Wówczas korzyść majątkowa 

z chwilą uprawomocnienia się wyroku przechodzi na własność Skarbu Państwa.  

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania 

określonego stanowiska to w rzeczywistości trzy odrębne środki karne17.  Zakazy te są orzekane fakultatywnie w 

przypadku przestępstw skarbowych na okres od 1 do 5 lat, z tym że sąd musi dokładnie określić jakiego typu 

działalności, zawodu lub stanowiska ten zakaz dotyczy. Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania 

zawodu może być orzeczony, gdy sprawca przy popełnianiu przestępstwa skarbowego nadużył i wykorzystał swoje 

stanowisko i związane z nim uprawnienia do łamania prawa i działania na niekorzyść finansów publicznych. 

Orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej następuje, gdy skazano już sprawcę za 

przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stwierdzono, że dalsze jej prowadzenie 

zagraża dobrom prawnie chronionym.  

 Pozbawienie praw publicznych ma zwiększyć dolegliwości wynikłe z popełnienia przestępstwa skarbowego. 

Swoim zakresem obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości, utratę stopnia wojskowego, orderów i odznaczeń, pozbawienie prawa do pełnienia funkcji 

w instytucjach państwowych.  

Sąd może również orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości, jeżeli stwierdzi, że podanie go do 

wiadomości szerszej części społeczeństwa będzie oddziaływało prewencyjnie.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 9.11.2005 r., syg. V KK 255/04. OSNwSK 2005, nr 1, poz.  2039, [w:] B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem, 
Toruń 2009, s. 46. 
16 J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 121. 
17 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 146. 
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*** 

The aim of the article is to characterize the catalog of legal sanctions which are enclosed in Tax Penal Code. 

Penal fiscal law is a special branch of criminal law but it regulates in a slightly different way the question of  probation 

measures. It must be said that the main function of penal fiscal law is to show the perpetrator and potential perpetrator 

that committing a treasury offence is  highly unprofitable. Firstly, the financial advantage that was reached must be 

returned. Secondly, the offender must pay adjudicated fine and quite often bear restriction of liberty or deprivation of 

liberty. To sum up, the penalty system in Tax Penal Code contains sever penalties, but they are always appropriate to 

minimum wage in the current year. 
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PROBLEMATYKA KARNOSKARBOWEJ PRZESTĘPCZOŚCI „BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW” 

W POLSCE 
 

1. Geneza i pojęcie „białych kołnierzyków” w polskim systemie prawnym 

      Początki gospodarki wolnorynkowej w Polsce po 1989 roku skutkowały powstaniem wielu prywatnych 

przedsiębiorstw. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przypadających na koniec czerwca 2015 r. wynika, 

że na terenie Polski zarejestrowano nieco ponad 4 miliony przedsiębiorstw obejmujących sektor prywatny i 

państwowy. Działalność szeregu instytucji uprawnionych do walki z przestępczością skarbową, takich jak m.in. urzędy 

skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej, urzędy celne czy Straż Graniczna, nie pozwoliła dotychczas na znalezienie 

rozwiązania pozwalającego skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku1.  

      Rosnąca ilość nielegalnych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku  sprzyja generowaniu strat przez 

część przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykorzystywane są bowiem określone luki prawne celem realizacji prywatnych potrzeb sprzecznych z interesem 

Skarbu Państwa (SP), którego  anonimowość oraz niemożność podejmowania samodzielnej obrony i artykułowania 

swych żądań powoduje, że analizowane procedery przestępcze są w praktyce trudne do wykrycia i udokumentowania2. 

      Obecnie jednym z najbardziej niepokojących zjawisk w zakresie przestępczości gospodarczej jest działalność tzw. 

białych kołnierzyków (ang. white collar crimes3). Ich historia sięga schyłku okresu międzywojennego, kiedy w grudniu 

1939 r. pojęcie te zostało użyte po raz pierwszy przez wybitnego amerykańskiego kryminologa i socjologa Sutherlanda. 

Zagadnienie białych kołnierzyków budzi zainteresowanie przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego. Z uwagi na 

dostrzegalny dynamizm przestępczy związany z wykorzystywaniem przez sprawców kolejnych, nowoczesnych metod 

umożliwiających popełnienie przestępstwa, precyzyjne zdefiniowanie tego rodzaju przestępczości jest utrudnione. 

Grupy przestępcze obejmujące tzw. „białe kołnierzyki” zawiązywane są na podstawie porozumień ustanawiających 

ściśle określoną hierarchiczność swojej organizacji. Osiągnięcie consensusu przestępczego umożliwia realizację 

określonych operacji finansowych skutkujących osiąganiem wysokich zysków finansowych z jednoczesnym 

pokrzywdzeniem innych podmiotów4. 

      Amerykańska literatura podaje wiele określeń white collar crime. Najpowszechniejszą definicję przedstawia 

Edlehert, który wskazuje, że przestępczość białych kołnierzyków należy utożsamiać z „niezgodnym z prawem 

zachowaniem lub zachowaniem popełnionym bez użycia środków fizycznych cechującym się działaniem z ukrycia lub 

działaniem podstępnym w celu osiągnięcia pieniędzy lub korzyści biznesowych5.” 

      Z kolei amerykański Departament Sprawiedliwości podziela pogląd Edleherta wskazując, że przez pojęcie white 
collar crimes należy rozumieć „typy przestępstw bez użycia przemocy z chęcią osiągnięcia zysku popełnione w sposób 

oszukańczy przez osoby, które mają status przedsiębiorcy, profesjonalnego lub półprofesjonalnego, wykorzystujące 

swoje szczególne cechy zawodowe i okoliczności; także typy przestępstw bez użycia przemocy z chęci zysku popełnione 

podstępem przez kogokolwiek mającego specjalistyczną wiedzę techniczną lub profesjonalną na temat biznesu i 

zarządzania bez względu na zajmowaną pozycję zawodową6.” 

      Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) - jako jeden z amerykańskich organów państwowych powołany do 

walki z przestępczością gospodarczą w 1989 r. podkreśliło, że przestępstwa białych kołnierzyków są czynami karalnymi 

popełnionymi bez użycia przemocy, groźby lub przymusu i charakteryzuje się oszukańczym sposobem ich popełnienia7. 

      Analizując treść trzech wyżej przytoczonych definicji white collar crimes można dojść do uzasadnionego 

przekonania, że mają one wobec siebie charakter komplementarny. Nie sposób odmówić trafności którejkolwiek z 

przedłożonych wyżej definicji. Szczególną uwagę budzi jeden element łączący każdą z przedstawionych definicji, a 

mianowicie brak czynnika związanego z użyciem środków fizycznych towarzyszący przestępstwu white collar.  

                                                           
1 http://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php [dostęp: 6 lutego2016 r.] 
2 www.rp.pl/artykul/1023463- Prawo - karne - skarbowe – zanizanie – faktur – VAT – przez – przestepcow – podatkowych.html (dostęp 6 lutego 2016 r.) 
3 W literaturze przedmiotu dostrzega się również następujące sformułowania: „economic crimes” (przestępstwa ekonomiczne), „occupational crimes” 
(przestępstwa związane z wykonywaniem określonego zawodu) oraz „abuse of power” (nadużycie władzy) E.H. Sutherland, D.R. Crassey, Principles of 
criminology (5th edn), Chicago – Philadelphia – New York 1955, s. 40-42  
4 J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, WKP 2011 (portal prawniczy lex) 
5 http://law.jrank.org/pages/2312/White-Collar-Crime-History-an-Idea-evolution-white-collar-crime.html (dostęp 06.02.2016 r.) 
6 Burneau of Justice Statistic, United States Department of Justice, Dictionary of Criminal Justice Data Terminology, 1981, s. 215 
7 United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A. Report to the Public, Washington, D.C. 1989 

http://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php
http://www.rp.pl/artykul/1023463-
http://law.jrank.org/pages/2312/White-Collar-Crime-History-an-Idea-evolution-white-collar-crime.html
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      Relatywnie dużo uwagi poświęca się opisywaniu cech osobistych sprawców przestępczości white collar crimes. Z 

teoretycznego punktu widzenia potencjalnymi sprawcami analizowanego przestępstwa mogą być nie tylko prywatni 

przedsiębiorcy, ale również urzędnik na szczeblu samorządowym lub państwowym8.  

      Elitarne grupy „białych kołnierzyków” do niedawna utożsamiane były z niezwykle wąskim kręgiem osób 

legitymujących się wyższym wykształceniem. Obecnie dostrzegalny jest wzrost przestępczości pośród osób o średnim, a 

niekiedy nawet podstawowym wykształceniu9. Podobnie twierdzi Górniok podnosząc, że elitaryzm przestępczości 

„białych kołnierzyków” jest nieaktualny, ponieważ potencjalnymi sprawcami czynów przestępczych mogą według niej 

być „osoby ze średniego, a nawet niskiego personelu struktur ekonomicznych10.” W dobie powszechnego dostępu 

informacyjnego za pośrednictwem Internetu czy też szeroko dostępnej literatury przedmiotu, wyżej zaprezentowany 

pogląd należy uznać za trafny.    

      Potencjalne przestępstwa obejmujące white collar mają niezwykle szeroki zakres. W związku z powyższym za 

niecelowe należy uznać wymienienie pełnego katalogu tychże przestępstw. Jednakże do najczęściej popełnianych 

należą oszustwa giełdowe, kredytowe, korupcja, naruszenia prawa antymonopolowego, oszustwa podatkowe, 

defraudacje. Sprawny plan działania obejmujący wiele operacji finansowych, dobra znajomość obowiązujących 

przepisów prawa, a także wykorzystanie najnowszych konstrukcji technologicznych niewątpliwie sprzyja popełnieniu 

określonego przestępstwa, zwiększając jednocześnie ryzyko niewykrycia wskazanych czynów zabronionych przez 

powołane do tego organy ścigania. Relatywnie niewysoki wskaźnik wykrywalności popełnionych przestępstw 

związanych z trudnościami ustalenia sprawców czynu zabronionego, złożoność spraw, a także niemożność ustalenia 

sprawców analizowanego czynu przestępnego wpływa na wzrost tzw. „ciemnej liczby” przestępstw, co znajduje swe 

odzwierciedlenie w statystykach. Znikoma liczba sprawców działająca na szkodę szerokiego grona pokrzywdzonych jest 

kolejnym charakterystycznym elementem przestępczości gospodarczej11.  

 

2. Dane statystyczne przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce 

      Aktualność problemu związanego z przestępczością „białych kołnierzyków” w Polsce powoduje, że środki 

masowego przekazu sporo uwagi poświęcają temu zagadnieniu. Najbardziej rzetelnym miernikiem skali działalności 

white collar są statystyki oddające rzeczywistość i skalę problemu. Nagłaśnianie przez media i inne środowiska 

zagrożenia przestępczością gospodarczą wydają się ze wszech miar uzasadnione, ponieważ wpływają na kondycję 

gospodarki krajowej. Tytułem przykładu nielegalna produkcja papierosów, a następnie ich przemyt spowodował, że w 

ciągu ostatnich 6 lat spadła ilość legalnie sprzedanych papierosów o ponad 23 mld sztuk. Mając na uwadze powyższe, 

należy wskazać, że przestępczość związana z nielegalnym przemytem poszczególnych towarów godzi w interes nie 

tylko SP, ale również pozostałych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na określonym rynku w 

sposób legalny12. 

      Statystyki prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) obejmujące ilość zorganizowanych grup 

przestępczych zajmujących się przestępczością gospodarczą są niepokojące. W 2013 roku na obszarze Polski 

funkcjonowały 344 grupy przestępcze osiągające zyski z nadużyć gospodarczych, a w 2014 roku liczba tego rodzaju 

organizacji przestępczych zwiększyła się do 388 grup. Udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn rosnącej 

przestępczości gospodarczej nie jest zadaniem prostym, ponieważ wpływa na to wiele czynników wzajemnie z sobą 

skorelowanych. Część z nich zostanie wskazana w kolejnym rozdziale, poddającym pod rozwagę określone rozwiązania 

mogące skutkować zmniejszeniem przestępczości white collar13. 

      Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez portal internetowy TVP.INFO z 2014 r. - udział zorganizowanych grup 

przestępczych o charakterze gospodarczym w 2014 r. wynosił 42% spośród wszystkich nielegalnych organizacji. 

Zważywszy na często dostrzegalną wysoką szkodliwość przestępstw o charakterze gospodarczym związaną zazwyczaj z 

szerokim kręgiem osób pokrzywdzonych, należy wskazać, że funkcjonowanie niespełna połowy grup przestępczych ma 

niebagatelne przełożenie na finanse publiczne naszego kraju. W 2014 r. Centralne Biuro Śledcze Policji zabezpieczyło 

mienie opiewające na wartość ponad 300 mln zł, a w pierwszym kwartale 2015 r. – 380 mln zł pochodzące z 

przestępczości ekonomicznej. Duża ilość niewykrytych przestępstw gospodarczych powoduje, że wskazane wyżej 

kwoty z pewnością kształtowałyby się na wyższym poziomie14.  

                                                           
8 L.M. Salinger, Encyclopedia of white – collar &corporate crime, Vol. 1, Sage Publication 2005, s. 279 - 280 
9 Artykuł z gazety wyborcza. Biz „Państwo zabiera się za przestępstwa białych kołnierzyków” 
10 O. Górniok, Rola karania w przeciwdziałaniu patologicznym zachowaniom gospodarczym, PUG 1999, nr 5, s. 14 
11 J. Izydorczyk, Hanzai znaczy przestępstwo, Warszawa 2008, s. 150 - 151 
12 https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/magazyn-nielegalnych-wyrobow-tytoniowych-w-samochodzie-na-parkingu-osiedlowym (dostęp na 
06.02.2016 r.) 
13 http://www.rp.pl/artykul/1179819-Gangi-bialych-kolnierzykow.html (dostęp na 06.02.2016 r.) 
14 R. Pasztelański, Rekordowa liczba gangów w Polsce. „Pojawiły się grupy białych kołnierzyków” portal TVP.INFO 

https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/magazyn-nielegalnych-wyrobow-tytoniowych-w-samochodzie-na-parkingu-osiedlowym
http://www.rp.pl/artykul/1179819-Gangi-bialych-kolnierzykow.html


139 | S t r o n a  

 

 

      Według Dziennika Gazeta Prawna w 2008 r. na terenie Polski stwierdzono 135,3 tysięcy przestępstw 

gospodarczych, a w 2012 r. liczba to wzrosła do 141,5 tysięcy. W odniesieniu do przestępstw skarbowych najwięcej 

osób (1022) pociągnięto do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 77 § 2 k.k.s. (tj. nieterminowa wpłata podatku 

małej wartości). Kolejnym przepisem karnoskarbowym, który najczęściej znajdował zastosowanie w praktyce dotyczy 

art. 65 § 3 k.k.s. (tj. paserstwo akcyzowe przy małej wartości). Za popełnienie tego przestępstwa skazano 937 osób15.  

      Rysunek 1 przedstawia udział procentowy wykrytych nadużyć w ogóle przestępstw gospodarczych popełnianych na 

terenie Polski. Warto zauważyć, że  przestępstwa skarbowe związane z wyłudzeniem VAT, bankowe, papierosowe oraz 

paliwowe obejmują nieco ponad 60 procent wszystkich czynów przestępczych. Wysoka wykrywalność przestępstw 

karnoskarbowych na tle pozostałych przestępstw gospodarczych spowodowana jest zapewne m.in. faktem, iż polskie 

organy ścigania są w sposób szczególny zdeterminowane do walki z tego typu przestępczością. Z danych CBŚ KGP 

wynika, że jednym z czynników wpływających na poprawę wykrywalności tych przestępstw jest fakt, że za ich ściganie 

odpowiada 4% polskich policjantów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek numer 1 

 

3. Sposoby zwalczania przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce 

      Jednym ze sposobów zwalczania przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce stanowiłoby zaostrzenie karalności 

za popełnienie przestępstwa o potencjalnie wysokim stopniu szkodliwości społecznej, jednakże mając na uwadze 

relatywnie niski wskaźnik wykrywalności przestępstw skarbowych wydaje się, że podwyższenie ustawowego wymiaru 

kary za dokonanie najpoważniejszych przestępstw skarbowych nie stanowiłoby skutecznego rozwiązania problemu.           

      Należy uznać, że zaostrzanie karalności za przestępstwa skarbowe jest w przyszłości nieuniknione z uwagi na fakt, 

że popełnienie niektórych czynów karalnych wypełnia jednocześnie znamiona czynu z k.k. i k.k.s., jednakże nie ulega 

wątpliwości, że przewidziana przez prawodawcę kara za przestępstwo karnoskarbowe jest niewątpliwie mniej dotkliwa. 

Przykładowo przestępstwo z art. 66 § 2 k.k.s. (wadliwe oznaczenie wyrobów akcyzowych) , za popełnienie którego 

grozi jedynie kara grzywny stanowi lex specialis w stosunku do art. 271 § 1 k.k. (fałszerstwo intelektualne – 

poświadczenie nieprawdy ) dla którego ustawodawca przewidział maksymalną karę w wysokości od 3 miesięcy do lat 5.   

                                                           
15 http://gazeta.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-141063.png 
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      Skuteczną walkę z przestępczością „białych kołnierzyków” zapewnia koordynacja i sprawne współdziałanie 

poszczególnych instytucji i służb. O doniosłości problemu świadczy fakt, że został on poddany dyskusji na forum Rady 

Ministrów, czego efektem było opracowanie porozumienia z 30 stycznia 2014 r. obejmującego projekt Programu 

przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020. Jego sygnatariuszami są Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów oraz Prokuratura Generalna. Głównymi celami powołanego do życia 

programu są: wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenie skuteczności zwalczania 

przestępczości gospodarczej oraz wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. 

      Pierwszy ze wskazanych celów opiera się na poszerzeniu współpracy poszczególnych służb i instytucji w ramach 

powołanych grup koordynacyjnych działających na szczeblu lokalnym oraz centralnym. Ich sprawne funkcjonowanie 

zostanie zapewnione przez organizowane szkolenia umożliwiające wymianę uwag i doświadczeń poszczególnych 

środowisk tj. prokuratorów, sędziów, przedstawicieli służb, a także ekspertów zewnętrznych (np. pracowników 

naukowych). 

      W odniesieniu do drugiego z postawionych celów, a mianowicie wzrostu skuteczności zwalczania przestępczości 

gospodarczej w treści przedmiotowego programu wskazano wprost, że jego powodzenie determinuje realizacja celów 

strategicznych związanych z: 

1) usprawnieniem systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na poziomie strategicznym, 

w tym zwiększeniem skuteczności działań koordynacyjnych, 

2) zwiększeniem skuteczności instrumentów przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej w 

odniesieniu do poszczególnych obszarów jej występowania, 

3)  zwiększeniem wykorzystania pozaoperacyjnych metod przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości, 

4)  rozwojem współpracy międzynarodowej i wdrażaniem międzynarodowych standardów, 

5)  podniesieniem skuteczności systemu pozbawiania sprawców korzyści z nielegalnego procederu w zakresie 

zabezpieczania, ewidencjonowania, zarządzania i ostatecznie odzyskiwania mienia pochodzącego z 

przestępstw. 

      Trzeci i zarazem ostatni z postawionych celów dotyczący wzmocnienia efektywności odzyskiwania mienia 

pochodzącego z przestępstw sugeruje, że kształtuje się ona na niesatysfakcjonującym poziomie. Analizowaną 

problematykę należy rozpocząć od wydanej decyzji Rady 2007/845/WSiSW z 6 grudnia 2007 r. , na mocy której kraje 

członkowskie Unii Europejskiej (UE) - w tym również Polska - powołały do życia Biura ds. Odzyskiwania Mienia w 

zakresie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z 

przestępstwem.    

      Podejmowanie próby oceny jakości funkcjonowania programu nieco ponad rok od jego wdrożenia jest zbyt 

pochopne. Zważając na złożoność problemu, każda podjęta inicjatywa mająca na celu walkę z przestępczością 

gospodarczą zasługuje na pełną aprobatę. Zwalczanie przestępczości karnoskarbowej - na tle pozostałych czynów 

zabronionych wynikających z kodeksu karnego - wydaje się relatywnie trudnym zadaniem, co nie oznacza, że 

niemożliwym.  

      Wydaje się, że wskazanie potencjalnych sposobów zwalczania przestępczości „białych kołnierzyków” powinno być 

poprzedzone analizą przyczyn dostrzegalnego rozpowszechnienia się tego rodzaju przestępczości. Jednym z czynników 

wpływających na wzrost przestępczości skarbowej jest powiązanie świata biznesu ze środowiskiem politycznym 

mającym wpływ na kształtowanie treści ustawodawstwa krajowego. Wzajemne oddziaływania dwóch wskazanych grup 

wywołują uzasadnione obawy w zakresie podporządkowania treści przepisów prawa krajowego interesom wąskich grup 

przedsiębiorców, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu szeroko rozumianego dobra ogółu. Świadome wpływanie 

środowisk biznesowych na kształt procesu legislacyjnego władzy ustawodawczej powoduje, że stosowanie 

przytoczonych praktyk uderza nie tylko w interes szeroko rozumianego SP, ale również w konstytucyjną zasadę 

trójpodziału władzy. Stosowanie tego typu praktyk wzbudza i pogłębia poczucie bezkarności określonych grup i osób. 

      Formułowanie zarzutu niskiej wykrywalności przestępstw karnoskarbowych na tle ogólnych statystyk należy uznać 

za przejaw braku obiektywizmu. Organy ścigania powinny skupiać swoją uwagę w szczególności na podejmowaniu 

działań celem wykrycia przestępstw gospodarczych o najwyższym stopniu szkodliwości społecznej prowadzonych na 

szeroką skalę. Mając na uwadze dobrą organizację oraz profesjonalny charakter struktury przestępczej nie ulega 

wątpliwości, że jej zdemaskowanie jest utrudnione. Wymaga ono bowiem poznania i zrozumienia szczegółowego 

mechanizmu funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej.  

      Podsumowując należy zauważyć, że dynamizm przestępczości gospodarczej związany jest z notowaniem różnych 

nowych form przestępstw skarbowych. Możliwość pociągnięcia sprawców określonych czynów do odpowiedzialności 
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wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy przez poszczególne organy skarbowe oraz kreatywności związanej ze 

zrozumieniem istoty często skomplikowanych procederów przestępstw gospodarczych16.

                                                           
16 Ł. Chmielniak, Raport przestępstwa gospodarczego, Edycja 2013, s. 13 
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SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU W PRAWIE KARNYM I PRAWIE KARNYM 

SKARBOWYM. UJĘCIE KOMPARATYSTYCZNE. 
 

 Jak wskazuje się w dorobku nauk penalnych podstawową funkcją prawa karnego jest funkcja ochronna, która 

to ma na celu objęcie pieczą najistotniejszych dóbr prawnych funkcjonujących w społeczeństwie. Czyn zabroniony 

przez ustawę, stanowiący zarówno przestępstwo, wykroczenie, przestępstwo skarbowe jak i wykroczenie skarbowe 

godzi  w większy lub mniejszy sposób w dobra chronione prawem. Innymi słowy można powiedzieć, że jest szkodliwy, 

a szkodliwość ta dotyczy dóbr przynależnych jednostkom, grupom społecznym, a nawet całemu społeczeństwu. 

Niejednokrotnie szkodliwość ta przybiera formę bardziej abstrakcyjną, gdzie w prawdzie nikomu bezpośrednio nie 

dzieje się krzywda, ale zachowanie sprawcy ze swojego negatywnie nacechowanego charakteru może wywoływać 

zaburzenia ładu społecznego, o który państwo winno dbać, gdyż jest on niezwykle pożądany do właściwego rozwoju i 

funkcjonowania wszystkich sfer życia społecznego, gospodarczego, a także samej struktury państwa jako organizacji. 

 Społeczna szkodliwość czynu zwana jest także cechą materialną czynu zabronionego. To właśnie jej egzystencja 

warunkuje byt przestępstw i wykroczeń oraz ich konstrukcje. Jednakże już pobieżna analiza i porównanie funkcji 

ochronnej prawa karnego powszechnego i prawa karnego skarbowego przywodzi na myśl bardzo istotne różnice tych 

gałęzi prawa. Obie okazują się być złudnie podobne do siebie. Wszakże obie wyżej wymienione gałęzie prawa leżą w 

kręgu nauk penalnych. Obie posiadają instytucje bardzo do siebie zbliżone (np. kary). Nawet sama budowa norm 

prawnych, w przypadku części materialnej  Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego, jest identyczna, typowa 

dla przepisów karnych. Jeżeli postawi się pytanie dlaczego Ustawodawca powołał daną gałąź prawa do życia w systemie 

prawnym dojść można do przekonania, że pobudki różnią się całkowicie. W przypadku prawa karnego mamy do 

czynienia z zapewnieniem ochrony nad możliwie wszystkimi aspektami życia społecznego a w przypadku prawa 

karnego skarbowego zabezpieczeniem interesów fiskalnych państwa, jednostek samorządu terytorialnego i wspólnoty 

europejskiej. I w tym aspekcie okazuje się, że społeczna szkodliwość czynu różnić się będzie całkowicie, gdyż dotyka w 

znacznej części, zupełnie innych aspektów i wartości. O ile sama konstrukcja i charakter tej instytucji jest taki sam to 

społeczna szkodliwość czynu w prawie karnym i prawie karnym skarbowym różnią się się aksjologicznie.   

 

Społeczna szkodliwość czynu w prawie karnym 

 Rozległy wachlarz funkcji społecznej szkodliwości czynu otwiera jej znaczenie w materialnej definicji 

przestępstwa. Zgodnie z treścią art. 1 § 2 Kodeksu karnego nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego 

społeczna szkodliwość jest znikoma.  Jak zauważa się w literaturze stosując wykładnię a fortiori, nie stanowi także 

przestępstwa czyn zabroniony, który w ogóle nie wykazuje cechy społecznej szkodliwości i w następstwie tego, zasadne 

jest twierdzenie, iż nie stanowi przestępstwa czyn, który pozbawiony jest cech społecznej szkodliwości1. Zatem 

karygodność zachowania się sprawcy zostaje wyznaczona przez społeczną szkodliwość czynu gdy ta przekroczy stopień 

znikomy. Powyższe potwierdza orzecznictwo. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach "Stopień społecznej 

szkodliwości czynu jest tą immanentną cechą czynu, która pozwala na odróżnienie czynów błahych od poważnych i 

uznanie za przestępstwo tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki bądź dobru 

społecznemu."2 

 Stopień społecznej szkodliwości czynu winien zostać również wzięty pod uwagę przy wymiarze kary. 

Zauważyć należy, że dopuszczalność zastosowania niektórych, korzystnych dla sprawcy instytucji (np. odstąpienie od 

wymierzenia kary przewidziane w art. 59 Kodeksu karnego) zależy od tego, czy stopień społecznej szkodliwości nie jest 

znaczny. Analogiczny wpływ omawianej instytucji można znaleźć przy dyrektywach wymiaru środka 

zabezpieczającego. Zgodnie z art. 93b  § 1 oraz § 3 Kodeksu karnego 

środek zabezpieczający i sposób jego wykonywania powinien być odpowiedni do stopnia społecznej szkodliwości czynu 

zabronionego, który sprawca może popełnić, oraz prawdopodobieństwa jego popełnienia, przy czym środek 

zabezpieczający, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 4 (pobyt w zakładzie psychiatrycznym) można orzec jedynie, aby 

zapobiec ponownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości. 

 Zgodnie z zasadą indywidualizacji odpowiedzialności karnej ocenę stopnia społecznej szkodliwości 

przeprowadza się w każdej sprawie o popełnienie czynu zabronionego. Przepis art. 115 § 2 Kodeksu karnego stanowi, że 

przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, 

                                                           
1  Gałązka/Grześkowiak/Hałas/Hypś/Szeleszczuk/Wiak, op. cit, 2015, www.legalis.pl, [dostęp 26.01.2016 r.] 
2 wyr. SA w Katowicach z 13.1.2005 r., II AKA 455/04, www.legalis.pl, [dostęp 26.01.2016 r.] 
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rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę 

obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich 

naruszenia.  W literaturze zauważa się, że treść pojęcia społecznej szkodliwości  czynu  jest normatywnie nieokreślona3. 

 W komentarzu do art. 115 § 2 Kodeksu karnego pod redakcją A. Grześkowiak czytamy dalej, że zawarte w tym 

przepisie faktory, które należy wziąć pod uwagę, dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości nie pozwalają jednak 

na rekonstrukcję treści samego pojęcia społecznej szkodliwości czynu oraz, że wprowadzenie do Kodeksu karnego 

ocennych pojęć  nie pozwala na należyte wykonanie funkcji gwarancyjnej prawa karnego4. Wątpliwości w tym zakresie 

podziela również R. Zawłodzki, zauważając przy tym, iż art. 115 § 2 Kodeksu karnego wskazuje na przedmiot oceny 

społecznej szkodliwości zarówno ogólnie jak i kompleksowo (w doktrynie przyjmuje się też określać kompleksowe 

ujęcie społecznej szkodliwości czynu mianem przedmiotowo – podmiotowej). Ogólne wskazanie polega na tym, że 

odnosi się ono do każdego czynu zabronionego, uogólniając  przedmiotowe i podmiotowe elementy czynu 

zabronionego. Z kolei wskazanie kompleksowe polega na zgeneralizowaniu wszystkich elementów przedmiotowych i 

podmiotowych występujących w czynach zabronionych. Toteż art. 115 § 2 Kodeksu karnego, może być odnoszony do 

każdego czynu zabronionego, ale zawiera także  elementy, które mogą nie dotyczyć określonego typu czynu 

zabronionego rozpatrywanego w danym przypadku5. Podkreślić należy, że żadne z okoliczności, które winno się brać 

pod uwagę do oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu nie odnosi się do osoby sprawcy. 

 Objęcie miary społecznej szkodliwości czynu kryteriami zarówno podmiotowymi jak i przedmiotowymi 

doprowadziło do sporu w doktrynie. Problematyczne okazało się czy należy brać pod uwagę wypadkową faktorów 

przewidzianych przez art. 115 § 2 Kodeksu karnego, czy też ocenę całościową uwzględniającą okoliczności wymienione 

w tym przepisie albo sumę ocen cząstkowych. Ostatecznie Sąd Najwyższy przyjął kierunek wskazujący na poprawność 

koncepcji wypadkowej. Zauważa się, że nie ma konieczności aby znikomość była obustronna (tj. aby dotyczyła zarówno 

strony przedmiotowej jak i podmiotowej) - natężenie społecznej szkodliwości konkretnego czynu jest wypadkową tych 

faktorów, ale jest to ocena całościowa6. 

 

Społeczna szkodliwość czynu w pawie karnym skarbowym 

 W prawie karnym skarbowym, podobnie jak w prawie karnym powszechnym, społeczna szkodliwość czynu 

wyznacza karygodność czynu. Zgodnie z treścią art. 1 § 2 Kodeksu karnego skarbowego nie jest przestępstwem lub 

wykroczeniem skarbowym  czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Kryterium społecznej 

szkodliwości czynu pojawia się również jako okoliczność, którą należy uwzględnić przy wymiarze kary (art. 12 § 2 

Kodeksu karnego skarbowego). Podobnie rzecz  ma się przy: odstąpieniu od wymierzenia kary (art. 19 § 1 Kodeksu 

karnego skarbowego) – warunkiem koniecznym do zastosowania tej instytucji jest nieznaczny stopień społecznej 

szkodliwości czynu, przepadku przedmiotów jako środka zabezpieczającego– warunkiem jest znikoma społeczna 

szkodliwości czynu (art. 43 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego) oraz warunkowym umorzeniu postępowania 

karnego – warunkiem jest nieznaczna społeczna szkodliwość czynu (art. 66 Kodeksu karnego recypowany przez art. 20 

§ 2 Kodeksu karnego skarbowego). 

 Poza wyżej wymienionymi zastosowaniami zmodernizowana społeczna szkodliwość czynu pojawia się w art. 

53 § 8 Kodeksu karnego skarbowego jako wyróżnik przypadku mniejszej wagi. W rozumieniu ww. przepisu jest to czyn 

zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności zawiera 

niski stopień społecznej szkodliwości czynu. Ustawodawca wskazał również przykładowe okoliczności - zarówno 

przedmiotowe, jak i podmiotowe, które należy rozważyć przy jej ocenie (w szczególności gdy uszczuplona lub narażona 

na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza progu ustawowego, a sposób i okoliczności popełnienia 

czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł 

ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego 

przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie). Instytucja ta 

funkcjonuje niezależnie od społecznej szkodliwości czynu z art. 53§ 7 Kodeksu karnego skarbowego.  Zbiór kryteriów 

jej oceny stanowi zbiór otwarty i obejmuje inne okoliczności. 

 Kryteria wyznaczające stopień społecznej szkodliwości czynu, idąc za wzorem Kodeksu  karnego, zostały 

wymienione w Kodeksie karnym skarbowym. Przepis art. 53 § 7 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że  ocena 

stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego obejmuje rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, 

wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, 

                                                           
3 Gałązka/Grześkowiak/Hałas/Hypś/Szeleszczuk/Wiak, op. cit., (red. A. Grześkowiak), wyd. 3, 2015, www.legalis.pl, [dostęp 26.01.2016 r.] 
4 Ibidem,  
5 R. Zawłodzki, Kodeks karny, Tom II (red. Zawłocki) wyd. 3, 2015, www.legalis.pl, [dostęp 26.01.2016 r.] 
6 Gałązka/Grześkowiak/Hałas/Hypś/Szeleszczuk/Wiak, op. cit, 2015, www.legalis.pl, [dostęp 26.01.2016 r.] 
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motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia. Zauważyć należy, że wszystkie 

wymienione faktory odnoszą się bezpośrednio do badanego czynu i obejmują one zarówno osobę sprawcy - kryteria 

podmiotowe jak i właściwości jego zachowania (czynu) – kryteria przedmiotowe (ujęcie kompleksowe). Tak więc, 

instytucja ta zastała uregulowana podobnie jak w Kodeksie karnym.7 Warte podkreślenia jest to, że również żadne z 

tych kryteriów nie odnosi się do osobowości sprawcy8. 

 W doktrynie trafnie zauważa się, że jest to zbiór zamknięty gdyż podobnie jak w Kodeksie karnym nie 

występuje słowo wskazujące jedynie na przykładowe wyliczenie kryteriów rozstrzygających o stopniu społecznej 

szkodliwości czynu9. Do tego stanowiska przychylił się również Sąd Najwyższy10. Niemniej spotkać można poglądy, że 

art. 53 § 7 Kodeksu karnego skarbowego stanowi jedynie wskazówkę interpretacyjną i w żadnym wypadku nie stanowi 

on numerus clausus wyznaczników, którymi należy się kierować w ocenie stopnia omawianej instytucji11. 
 W nauce prawa karnego i prawa karnego skarbowego pojawiają się rozważania na temat sformułowania 

przepisów wymieniających faktory społecznej szkodliwości czynu. Zarówno w Kodeksie karnym jak i Kodeksie karnym 

skarbowym w pierwszej kolejności ujęto kryteria przedmiotowe a w drugiej podmiotowe. W związku z tym rodzi się 

pytanie: Czy to taka budowa przepisów wskazuje na dominację kryteriów przedmiotowych? Zdania są podzielone, 

jednak najbardziej racjonalny wydaje się pogląd, że użycie partykuły „jak również”, która łączy oba zbiory wskazuje na 

równe traktowanie obu z nich. Trafnie zauważa się także, że społeczna szkodliwość czynu stanowi ogół (wypadkową) 

wszystkich związanych z nią elementów. Stanowisko to zyskało poparcie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że „przy 

ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę okoliczności wiążące się zarówno ze 

stroną podmiotową, jak i przedmiotową analizowanego czynu, zaś obowiązkiem sądu rozstrzygającego w tej kwestii jest 

rozważenie wszystkich przesłanek wymienionych wskazanym przepisem, których katalog jest zbiorem zamkniętym”12. 

Odmiennego zdania jest F. Prusak, który stoi na stanowisku, że znikomość musi zachodzić zarówno po stronie 

przedmiotowej jak i podmiotowej13. 

 

Podsumowanie 

 Porównując regulacje społecznej szkodliwości czynu z Kodeku karnego i Kodeksu karnego skarbowego z 

łatwością można zauważyć, że obie te instytucje posiadają tożsamy szkielet. Wzorując się na uregulowaniach uprzednio 

wmontowanych w Kodeks karny udało się sprawnie odtworzyć społeczną szkodliwości czynu na gruncie prawa 

karnego skarbowego. Stworzenie odpowiednio zmodernizowanej kalki legislacyjnej doskonale uwidacznia się przy 

wątpliwościach co do wykładni art. 115 § 2 i Kodeksu karnego i art. 53 § 7 Kodeksu karnego skarbowego. W obu 

przypadkach wątpliwości budzi czy wymieniowe w powyższych przepisach kryteria stanowią zbiór bądź otwarty bądź 

zamknięty, czy wypełnianie kryteriów należy potraktować jako wypadkową całej jej liczby, czy należy potraktować je 

całościowo lub też ograniczyć się tylko do poszczególnych kryteriów. 

 W obydwóch przypadkach społeczna szkodliwość czynu stanowi element materialnej definicji przestępstwa 

karnego albo karnego skarbowego (oraz oczywiście wykroczenia karnego skarbowego) w myśl zasady nullum crimen 
sine periculo sociali. 
 Również  w obydwóch przypadkach określona miara społecznej szkodliwości czynu implikuje możność 

zastosowania określonych instytucji. 

Jeżeli idzie o różnice w budowie i zastosowaniu tejże instytucji to na pierwszy plan wysuwa się społeczna szkodliwość 

czynu, w  nieco zmodernizowanej odmianie, określająca przypadek mniejszej wagi w prawie karnym skarbowym. 

Społeczna szkodliwość czynu z art. 115 § 2 i Kodeksu karnego i art. 53 § 7 Kodeksu karnego skarbowego różnią się także 

faktorami swojej miary, co z kolei wynika z innego zakresu ochrony omawianych gałęzi prawa, choć niektóre z tych 

faktorów zostały ujęte w sposób podobny. Idzie tu o rodzaj ”naruszonego dobra” z Kodeksu karnego oraz „rodzaj i 

charakter zagrożonego lub naruszonego dobra” z Kodeku karnego skarbowego. O ile w Kodeksie karnym pojęcie 

rodzaju naruszonego dobra należy wiązać z przedmiotem ochrony danego typu czynu zabronionego14 to na gruncie 

prawa karnego skarbowego uzasadniony wydaje się pogląd, że jest to raczej kryterium dla Ustawodawcy, którego 

zadaniem jest ustalenie ustawowych zagrożeń dla poszczególnych rodzajów deliktów skarbowych15. Sąd wymierzając 

karę nie powinien porównywać ze sobą czynów z różnych grup rodzajowych, ale rozpatrzeć konkretny przypadek w 

oparciu o porównanie w ramach jednej takiej grupy. Zauważa się również, że znaczenie ma nie tyle „rodzaj i charakter” 

                                                           
7 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa, 2009 s. 41 
8 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, wyd. 2,  Warszawa, 2014 s. 233, 
9 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. 4 Warszawa 2009, s. 44-45 , 
10 wyr. Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r.IV KK 237/06, www.legalis.pl, [dostęp 28.01.2016 r.] 
11 G. Bogdan/A. Nitra/ J. Raglewski/ A. Światłowski, Kodeks karny skarbowy, Gdańsk, 2007, s. 288, 
12 wyr. Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r.IV KK 237/06, www.legalis.pl, [dostęp 28.01.2016 r.], 
13 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008, s. 54, 
14 P. Daniluk, Kodeks karny (red. Stefański) 2015 wyd. 13, www.legalis.pl, [dostęp 28.01.2015 r.] 
15 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, wyd. 2,  Warszawa, 2014 s. 236, 
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dobra a odróżnienie jego naruszenia od zagrożenia16. Niecelowe wydaje się porównywanie w tym zakresie np. 

przestępstw celnych i przestępstw przeciwko grom hazardowym. Wszakże celem istnienia prawa karnego skarbowego 

jest mająca niejako jeden mianownik ochrona interesu fiskalnego państwa, jednostek samorządu terytorialnego i 

wspólnoty europejskiej. Prawo karne powszechne obejmuje swym zasięgiem o wiele szerszy wachlarz dóbr – począwszy 

od zdrowia i życia ludzkiego kończąc na naruszeniach z zakresu części wojskowej. 

W Kodeksie karnym skarbowym przy określeniu stopnia społecznej szkodliwości pojawia się również waga 

naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego – której, z ww. względów próżno szukać w Kodeksie karnym. W 

doktrynie zauważa się, że jest to kryterium wybitnie ocenne, przez które można w marginalnym zakresie potraktować 

jako normatywną koncepcję winy. 

 Rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, zamieszczony w Kodeksie karnym znajduje niejako swój 

odpowiednik w Kodeksie karnym skarbowym – mowa o wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej. Jest to modelowy przykład modernizacji pojęcia na potrzeby prawa karnego skarbowego. 

Pozostałe elementy wyznaczające społeczną szkodliwość czynu (sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, 

postać zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia) zostały 

sformułowane w  identycznym brzemieniu leksykalnym i wydaje się, że na gruncie interpretacyjnym próżno szukać tu 

rozbieżności.

                                                           
16 Ibidem 
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 Marta Łuba 
 

 

FIRMANCTWO JAKO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE 
 

Wprowadzenie 

 Każdemu obywatelowi przysługują określone prawa, ale ciąży też na nim wiele obowiązków. Podatek jest 

właśnie jednym z tych drugich. Mimo coraz większej rzeszy jego przeciwników, trzeba stosować się do obowiązujących 

przepisów prawnych. Patriotyzm dzisiaj kończy się tam, gdzie zaczynają się podatki. Wielu przedsiębiorców szuka 

sposobu jak uniknąć wysokich zobowiązań podatkowych. Spośród wszystkich przestępstw skarbowych warto 

szczególną uwagę skierować na art. 55 Kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.)1. Mowa tu o firmanctwie, czyli 

zatajeniu działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub jej rzeczywistego rozmiaru. Podatnik 

posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu. Najczęściej ma to na celu zmniejszenie lub 

uniknięcie zapłaty zobowiązania podatkowego, co prowadzi do uszczuplenia budżetu Skarbu Państwa. Zdarzają 

się także wyjątki, kiedy przedmiotem ochrony w przypadku deliktu firmanctwa są zasady uczciwej konkurencji, 

ponieważ jeden podmiot może posługiwać się cudzymi danymi wprowadzając w błąd nie tylko organy podatkowe, ale 

też uczciwych przedsiębiorców W doktrynie pojawią się również poglądy mówiące, że przestępstwo to powoduje utratę 

zaufania społeczeństwa do prawdziwości prowadzonych przez państwo rejestrów oraz brak pewności co do ochrony 

dorobku przedsiębiorców. Przynosi to szkody zarówno Skarbowi Państwa jak i majątkom ludzi. 

 

Poglądy doktrynalne 

 W doktrynie istnieje wiele poglądów wskazujących przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby 

zakwalifikować posłużenie się nazwiskiem innego podmiotu jako przestępstwo skarbowe:  

1) Jeden z poglądów uznaje jako przestępstwo skarbowe posłużenie się przez podatnika nazwiskiem lub nazwą innego 

podmiotu także bez wiedzy tego drugiego. Mówiąc wprost aby mówić o dokonaniu firmanctwa nie jest konieczne 

współdziałanie tychdwóch podmiotów. 

2) Druga teza mówi o podmiocie, którego nazwisko lub nazwa zostanie użyte – jako pomocniku. Jednak firmanctwa 

nie można jednoznacznie zakwalifikować ani jako przestępstwa ani jako wykroczenia, gdyż decyduje o tym wysokość 

zobowiązania podatkowego narażonego na uszczuplenie. Aby osobę użyczającą danych można było uznać za 

pomocnika, konieczne będzie zakwalifikowanie firmanctwa jako przestępstwa skarbowego. To zaś zachodzi gdy 

wysokość podatku przekroczy pięciokrotnie wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie popełnienia 

czynu . Instytucja pomocnictwa w przypadku firmanctwa zostanie omówiona w dalszej części, podczas dokładnej 

analizy artykułu 55 k. k. s. 

3) Teza trzecia wysuwa obowiązek działania w przypadku firmanta, zaś firmujący może dokonać czynu zarówno 

poprzez działanie jak i zaniechanie. 

4) Następna teza głosi, iż do przestępstwa dojdzie tylko wtedy, gdy posługiwanie się cudzym nazwiskiem będzie miało 

na celu ukrycie faktycznych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. Można na podstawie tego 

wywnioskować, że inne czynności, mimo posłużenie się nazwiskiem lub firmą innego podmiotu, ale prowadzące do 

innego skutku, nie będą kwalifikowane jako przestępstwo firmanctwa. 

5) Kolejna teoria nawiązuje do indywidualizacji podmiotu. Mianowicie art. 55 Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, 

że firmanctwa dokonuje podatnik, a więc tylko jemu można zarzucić popełnienie czynu. 

6) Ostatnią występującą w doktrynie teorią jest interpretacja czasownikowa „posługiwania się”. Pod tym 

stwierdzeniem ukryte jest wszelkie korzystanie z cudzego nazwiska lub firmy. Nie musi się to wiązać z posługiwaniem 

się dokumentami czy podpisami. Wystarczy zachowanie, które może wprowadzać w błąd co do prawdziwej osoby 

uprawnionej. Wymogiem jest jedynie fakt, aby to posługiwanie się cudzym nazwiskiem czy nazwą, miało realny wpływ 

na zobowiązanie podatkowe2 3 . Firmanctwo jako przestępstwo zostało uregulowane w art. 55 k. k. s. W jego brzmieniu: 

„Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych 

rozmiarów tej działalności posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża 

podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do 3 lat lub 

obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli natomiast kwota podatku narażonego 

                                                           
1 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930), art. 55. 
2 Kodeks karny skarbowy art. 55. 
3 L. Wilk, Firmanctwo - art. 55 kodeksu karnego skarbowego, http://www.lex.pl/, dostęp 03.01.2016. 

http://www.lex.pl/
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na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe”. 

  Warto przeanalizować powyższy artykuł, aby wskazać kiedy ktoś może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z 

tytułu firmanctwa i jaką odpowiedzialność będzie ponosił. 

 Do odpowiedzialności z tytułu przestępstwa firmanctwa może być pociągnięty tylko podatnik. Definicję tego   

podmiotu wskazuje nam art. 7 Ordynacji podatkowej, który określa jako podatników osoby fizyczne, osoby prawne,       

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na mocy ustaw podlegają obo –

 wiązkowi podatkowemu4. 

 Czym w ogóle jest wspomniana działalność gospodarcza? Definicję czerpiemy również z Ordynacji podatkowej,

a dokładniej z art. 3 pkt 9: „rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie      

działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykony-

 waną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do      

działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność — do przedsiębiorców”5. 

 Posługiwanie się cudzym imieniem, nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu jest tutaj pojęciem 

szerokim, a mianowicie za wykorzystanie cudzych danych może zostać uznane wszelkie ich użycie, zarówno w formie 

zarejestrowania działalności na inny podmiot, ale także użycie czyichś danych przy wystawianiu faktur lub innych 

dokumentów. Tak jak wskazywała jedna z teorii firmanctwa, jakiekolwiek używanie cudzych danych, mogące 

wprowadzić inny podmiot w błąd co do osoby, również zostanie uznane za posługiwanie się6 7 8. Idąc dalej narażenie 

podatku na uszczuplenie, czyli innymi słowy narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej zgodnie z art. 53 

§2 k. k. s. stanowi już samo zaistnienie niebezpieczeństwa uszczuplenia. Chodzi o wysokie prawdopodobieństwo 

wystąpienia tego zagrożenia, które wcale nie musi nastąpić. Z danych statystycznych wynika, że najczęstszym skutkiem 

nie jest wspomniane niebezpieczeństwo uszczuplenia, ale samo uszczuplenie . Musi więc wystąpić różnica pomiędzy 

kwotą zadeklarowaną, a tą jaką powinien był podać podatnik . 

 Firmanctwo jest przestępstwem kierunkowym, nie stanowi zatem przestępstwa posłużenie się przez podatnika 

cudzym nazwiskiem, jeżeli ten swoim zachowaniem nie prowadził do zatajenia ani prowadzonej działalności 

gospodarczej ani jej faktycznych rozmiarów. Z czynów podatnika musi wypływać bezpośredni zamiar dokonania tego 

przestępstwa9. Na podstawie użytego czasownika „posługuje się” można wywnioskować iż przestępstwo to może zostać 

dokonane tylko przez działanie. 

 Odpowiedzialność za dokonanie firmanctwa może ciążyć nie tylko na jednej osobie. Zgodnie z art. 9 §1 k. k. s. 

za sprawstwo odpowiada także ten kto dokonuje czynu wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą, wykorzystuje 

uzależnienie od siebie innej osoby lub poleca jej wykonanie danego czynu10. Przestępstwo to może być dokonane także 

w formie pomocnictwa, wskazuje to art. 18§3 Kodeksu karnego (dalej k. k.)11. Firmanctwa dopuszcza się więc także 

osoba, która swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienia w zamiarze popełnienie go przez inną osobę, poprzez 

dostarczenie narzędzi, udzielenia pomocnych rad czy informacji, ale także osoba, która umożliwi popełnienie 

przestępstwa swoim zaniechaniem. Odniesienie art. 18§3 k. k. dotyczącego pomocnictwa do przestępstwa skarbowego 

jest możliwe dzięki art. 20§2 k. k. s., który to wskazuje zakres zastosowania przepisów kodeksu karnego. Należy jednak 

zwrócić uwagę iż art. 20§2 k. k. s. odnosi się tylko do przestępstw, nie wykroczeń. Jak zostało to wcześniej powiedziane, 

o kwalifikacji prawnej firmanctwa decyduje kwota ustawowego progu. W sytuacji gdy próg kwalifikujący firmanctwo 

za przestępstwo nie zostanie przekroczony, czyli dojdzie jedynie do popełnienia wykroczenia, firmant poniesienie 

odpowiedzialność jak za wykroczenie, zaś firmujący nie poniesie odpowiedzialności za pomocnictwo. Zgodnie z art. 46 

k. k. s., przepisy Kodeksu wykroczeń nie mają zastosowania do wykroczeń skarbowych (z zastrzeżeniem art. 186§5 k. 

k. s.), dlatego też nie można powołać tu instytucji pomocnictwa . Firmujący może zostać oskarżony na podstawie art. 

84§1 k. k. s., który wskazuje, że jest zobowiązany pełnić „nadzór na przestrzeganiem reguł obowiązujących w 

działalności danego przedsiębiorcy” . Ściślej mówiąc jest on zobowiązany do tego, aby uniemożliwić posłużenie się 

firmą przez inny podmiot. W takiej sytuacji firmanctwo po stronie firmującego nie będzie karane na podstawie 

                                                           
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), art. 7. 
5 Ordynacja podatkowa, art. 9. 
6 F. Prusak, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] Kodeks karny 
skarbowy, Komentarz Tom II, Zakamycze 2006, str. 70. 
7 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks Karny Skarbowy: Komentarz, Warszawa 2012, s. 555. 
8 F. Prusak, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] Kodeks karny 
skarbowy, Komentarz, Tom II, Zakamycze 2006, str. 68. 
9 Ibidem str. 67. 
10 Kodeks karny skarbowy, art. 9. 
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553), art. 18. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-2-lipca-2004-r-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/?on=01.01.2016&is_current=True&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-2-lipca-2004-r-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/?on=01.01.2016&is_current=True&section=
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art. 55 ale na podstawie art. 84 k. k. s.12 13 14 

 Firmanctwo występuje w postaci typu podstawowego, uprzywilejowanego (jeżeli kwota podatku która została 

narażona na uszczuplenie jest tzw. małej wartości) oraz w postaci wykroczenia, który został już umówiony (jeżeli kwota 

podatku nie przekroczy ustawowego progu). Definicja małej wartości znajduje się w art. 53§14 k. k. s. „Mała wartość 

jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego 

wynagrodzenia” 15. 

 Kara którą określa artykuł ustawy jest wymierzana zgodnie z wytycznymi art. 23 k. k. s. Sąd bierze więc pod 

uwagę „dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe”16. Kara 

wymierzana jest w stawkach dziennych. Minimalnie może zasądzić 10 stawek dziennych zaś maksymalnie 720. 

Wysokość jednej stawki powinna wynosić conajmniej jedną trzydziestą minimalnego wynagrodzenia oraz nie 

może przekraczać czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia. Wspomniane minimalne wynagrodzenie jest 

ustalane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Oprócz kary grzywny sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do lat 3, lub obie te kary łącznie. Kodeks 

przewiduje karalność usiłowania tylko, jeśli dojdzie do popełnienia przestępstwa skarbowego. Wysokość kary zmienia 

się do 480 stawek dziennych oraz 2 lat pozbawienia wolności. Usiłowanie wykroczenia skarbowego nie jest karalne . 

W przypadku popełnienia przestępstwa firmanctwa z art. 55 k. k. s. stosownie do art. 30 k. k. s. sądowi przysługuje 

możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów . Dodatkowo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej z tytułu popełnionego przestępstwa. 

 

Firmanctwo w ordynacji podatkowej 

 W brzmieniu art. 113 Ordynacji podatkowej: „Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia 

prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się 

imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym 

swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności”17 18 19. Przytoczony artykuł 

obrazuje nam odpowiedzialność obu podmiotów firmanctwa. Firmant wraz z firmującym ponoszą odpowiedzialność 

solidarną, jeżeli ten drugi udzielił zgody na posługiwanie się swoim nazwiskiem. Dodatkowo odpowiedzialność 

firmującego nie podlega żadnym ograniczeniom, obejmuje cały jego majątek. A jak wynika z art. 107§3 wspomnianej 

wyżej ustawy odpowiada nie tylko za powstałe w ramach firmanctwa zaległości podatkowe, ale także za „podatki 

niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów, odsetki za zwłokę od zaległości 

podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych 

zaliczek, koszty postępowania egzekucyjnego” 20 21. 

 Ordynacja podatkowa nie określa wprost przesłanek firmanctwa, ale w doktrynie wyróżniły się trzy, które są 

ogólnie przyjęte. Pierwsza z nich to zaległość podatkowa, która musi powstać w trakcie prowadzenia fałszywej 

działalności gospodarczej. Druga to wymóg dotyczący wyrażenia zgody przez firmującego oraz ostatnia która wskazuje 

cel tego przestępstwa, czyli ukrycie działalności gospodarczej lub jej prawdziwych rozmiarów. 

 

Firmanctwo w podatku dochodowy  

 W przypadku firmanctwa dochodowego, przestępstwo polega na wprowadzeniu organu podatkowego w błąd 

co do uzyskiwanych dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawca posługuje się czyimś nazwiskiem aby 

zazwyczaj zaniżyć osiągane przychody, co później skutkuje uniknięciem wyższych opłat podatkowych. Firmanctwo w 

podatku dochodowym zachodzi tylko gdy firmant lub firmujący poza prowadzoną w ramach firmanctwa działalnością 

mają inną, również przynoszącą dochody, która to zwiększałaby ich przychód, tym samym kwalifikując do wyższego 

progu podatkowego. Jeżeli zaś poza prowadzonymi w ramach firmanctwa działalnościami, zarówno firmant jak i 

firmujący nieprowadzą dodatkowej ukrytej działalności, nie dochodzi do przestępstwa. W takich sytuacjach organ 

                                                           
12 Kodeks karny skarbowy, art. 46, art. 186. 
13 Kodeks karny skarbowy, art. 84. 
14 F. Prusak, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] Kodeks karny 
skarbowy, Komentarz, Tom II, Zakamycze 2006, str. 76. 
15 Kodeks karny skarbowy, art. 14. 
16 Kodeks karny skarbowy, art. 23. 
17 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks Karny Skarbowy: Komentarz, Warszawa 2012, s. 556. 
18 G. Łabuda, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, [w:] P. Kardas, G. 
Łabuda, T. Razowski, Kodeks Karny Skarbowy: Komentarz, Warszawa 2012, s. 556. 
19 Ordynacja podatkowa, art. 113. 
20 Ordynacja podatkowa, art. 107. 
21 Wyrok WSA z dnia 16 marca 2011 r., I SA/Gl 1315/10. 
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podatkowy sprawdza poprawność zadeklarowanych dochodów, a następnie wydaje decyzję określającą poprawną 

wysokość zobowiązania. 

 

Firmanctwo w podatku VAT 

 Wyłudzenia na gruncie podatku od towarów i usług są bardzo częstym zjawiskiem, na którym jak się okazuje 

traci nie tylko Skarb Państwa, ale także uczciwi przedsiębiorcy. Według badań przeprowadzonych przez Izbę 

Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu wynika, że w 2011 fałszywe faktury w branży metali zostały 

wystawione na kwotę wynoszącą 5,8 mld złotych. Biorąc pod uwagę całą gospodarkę są to z pewnością wyższe kwoty. 

Jak dochodzi do tego, że konsekwencje wpływają także na zwykłych, niezamieszanych w przestępstwo 

przedsiębiorców? Dzieje się to, kiedy uczciwy przedsiębiorca nabędzie towar od jakiejś fikcyjnej spółki. Organ 

skarbowy zakłada wtedy, że być może były to transakcje nieistniejące i zobowiązuje przedsiębiorcę do zwrotu 

odliczonego podatku VAT wraz z odsetkami. Jednak jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 3 

czerwca 2013 roku „Fakt firmanctwa nie powinien pozbawiać automatycznie podatnika możliwości potrącenia podatku 

naliczonego od podatku należnego, jeżeli podatnik nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o nieuczciwości wystawcy 

faktury.” Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił, że „Podatnik, który wiedział lub mógł wiedzieć, że poprzez nabycie 

towarów stał się uczestnikiem transakcji przeprowadzonych w celu dokonania oszustwa podatkowego, powinien być 

uznany za podmiot biorący udział w tym oszustwie. W takim przypadku władze skarbowe mają prawo odmówić 

podatnikowi prawa do odliczenia lub zażądać zwrotu już odliczonego 22  podatku” . Stanowisko zajęte przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy znajduje swoje potwierdzenie także w wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości. W swoim orzeczeniu wskazał, że organ podatkowy ma prawo zobowiązać podatnika do zwrotu 

odliczonej kwoty, jeżeli ten naliczał podatek dokonując oszustwa. Podatnik który nabywał towary uczestnicząc w 

popełnieniu przestępstwa lub mógł się o tym z łatwością dowiedzieć zostanie uznany za osobę biorąca udział w tym 

przestępstwie. 

 

Stosunek przedsiębiorców do problemu firmanctwa 

 Firmanctwo stało się głośno komentowane w opinii społecznej. Narastające niezadowolenie wśród zwykłych 

przedsiębiorców doprowadziło do ogólnego wzburzenia, które miało swoje ujście w 2012 roku na warszawskiej 

konferencji Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, oraz powiązanych z nią polskich przedsiębiorców i 

instytucji branżowych. Obecni na tymże zgromadzeniu wyrażali swój niepokój dotyczący nadużywania kompetencji 

przez urzędników skarbowych. Ich zdaniem instytucja firmanctwa jest przez nich nadużywana, na czym tracą uczciwi 

przedsiębiorcy. Wielokrotnie stwierdzano, że uregulowanie w prawie skarbowym firmanctwa miało na celu załatanie 

dziur podatkowych, czyli braków pieniężnych powodowanych przez nieuczciwych podatników. Nie można 

obwiniać za to zwykłych pracowników skarbowych. Problem leży po stronie ustawodawcy, który stworzył pojęcie 

firmanctwa, które w założeniu miało zapobiec uchyleniom się od podatków i pomóc w chwytaniu przestępców 

podatkowych. Okazuje się jednak, że postawiony cel nie jest w pełni osiągany. Jak wynika z opinii przedsiębiorców 

obecnych na zgromadzeniu wygląda to tak, że organy skarbowe starają się za wszelką cenę wyrównać powstałe straty 

kosztem zwykłych polskich przedsiębiorców. Zarzucają dalej, że coraz częściej dochodzi do sytuacji kiedy uczciwy 

podatnik zostaje przez urząd skarbowy oskarżony o firmanctwo poprzez nieprawidłową interpretację przepisów prawa. 

Obecni na konferencji przedsiębiorcy wystąpili z apelem do Ministra Finansów, Ministra Gospodarki oraz Prezesa Rady 

Ministrów o wprowadzenie w polskim prawie pojęcia należytej staranności. Uzasadniali to istnieniem tej definicji 

prawie w innych krajach, oraz w prawie międzynarodowym. Przytaczali tu wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 

czerwca 2012 roku w którym orzekł, że niezgodne z prawem jest pozbawianie podatnika prawa do odliczenia 

podatku VAT, jeżeli ten nie wiedział i nie mógł wiedzieć że w ramach podjętej transakcji 23 24  druga strona dopuściła się 

przestępstwa. Dodatkowo stwierdził, że organy skarbowe, nie mogą wymagać aby podatnik sprawdzał, czy strona z 

która prowadzi interesy faktycznie dysponuje towarami co do których podpisuje umowę, ponieważ to należy do 

kompetencji organów. Powinno to być wykrywane właśnie poprzez kontrolę podatkową . Dalej proponują 

wprowadzenie samonaliczania podatku VAT, czyli zupełnie odwrotnego do obecnego sposobu. W sugerowanym 

systemu rozliczania się z podatku od towarów i usług to na kupującym ciążyłby obowiązek rozliczenia podatku 

należnego z tytułu zawiązanej transakcji. Miało by to skrócić obieg środków pieniężnych i zablokować oszustom 

możliwości wyłudzenia. Zarzucali również że firmanci, którzy przyznają się do przestępstwa firmanctwa i poddadzą się 

dobrowolnie karze, są karani niskimi karami najczęściej w zawieszeniu, które nie odzwierciedlają popełnionego 

                                                           
22 M. Borowicz Aspekt podatkowo karny tzw. firmanctwa, http://www.lex.pl/, dostęp 03.01.2016. 
23 Wyrok WSA z 3 czerwca 2013r., I SA/Bd 270/13. 
24 http://www.twojbiznes24.pl/aktualnosci,47,11975,firmanctwo-co-roku-wyludzone-miliardy-podatku-vat, dostęp 03.01.2016. 

http://www.lex.pl/
http://www.twojbiznes24.pl/aktualnosci,47,11975,firmanctwo-co-roku-wyludzone-miliardy-podatku-vat
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przestępstwa.25 26 27 Niepodjęcie żadnych kroków w celu zmiany obecnej regulacji może doprowadzić do sytuacji, kiedy 

to osoby które stały się ofiarami nieuczciwego wyłudzenia, same podejmą podobne kroki, aby wyrównać to, co 

zostało przez organ podatkowy niesłusznie odebrane. Choć całe spotkanie toczyło się pośród przedsiębiorców 

bezpośrednio czy pośrednio związanych z gospodarką zajmującą się metalami itp., to jednak cały czas podkreślano, że 

problem ten obejmuje całą gospodarkę. 

 

Podsumowanie 

 Firmanctwo jest nasilającym się problemem dotykającym Skarb Państwa poprzez uchylanie się od zobowiązań 

podatkowych przez podatników. Coraz częściej uwidacznia się wpływ również na uczciwych przedsiębiorców, którzy 

są bezradni wobec prawa. Ustawodawca staje przed dużym wyzwaniem, ponieważ pozorne łatanie dziur pieniężnych w 

rzeczywistości stopniowo je pogłębia. Uczciwi przedsiębiorcy pozbawieni prawa do odliczania podatków, są zmuszani 

do cięcia kosztów, zwalniania pracowników, co w dużej skali nie odbija się bez echa właśnie na Skarbie Państwa. Walka 

z przestępczością podatkową jest trudna, bowiem niejednokrotnie eksperci prawa podatkowego czy prawa 

gospodarczego podkreślali, że całkowite wyeliminowanie problemu firmanctwa jest niemożliwe. Jeżeli choć częściowo 

poradzimy sobie z posługiwaniem się cudzym nazwiskiem w dziale jednej gospodarki, automatycznie wzrasta 

przestępczość w dziale drugiej. Jest to swego rodzaju błędno koło. Ustawodawca za pomocą organów skarbowych musi 

znaleźć sposób na narastający problem poszukiwania przez podatników sposóbu uniknięcia czy zmniejszenia 

zobowiązań podatkowych. Ważne jest aby chronić zarówno interesy Skarbu Państwa jak i prawa uczciwych 

przedsiębiorców. Sugerowane wprowadzenie w kodeksie karnym skarbowym definicji należytej staranności być może 

byłoby rozwiązaniem dla nadużyć praw pracowników, co jednak nie zmienia faktu, że nie pozwoli to zapobiec 

nielegalnych metod unikania obciążeń podatkowych. 

 

*** 

 

ENDORSING AS A FISCAL OFFENSE 

 Topic of discussion is endorsing crime which was been regulating in 55 article in tax penal code and in 113 

article of tax ordinance. This crime is that somebody use other people’s name and another entity to mide running the 

business or her real size. It is crime, which expose the state to diminish. Crimes use of other peoples date can appear 

both of the basis of income tax and vat. In polish laws endorsing can also be subject to punishment in the form of aiding 

and a betting. Polish law requires the direct intention to become a criminal act. A major problem is the fact that the 

injured is more and more often not only the state, but also honest entrepreneur in Poland, the problem has been 

growing and it becomes visible in options of entrepreneurs. The legislator is facing with big problem of protect the 

interest of the state and the rights of honesty entrepreneurs. 

                                                           
25 http://24pr.pl/2012/06/nie-dla-%E2%80%9Efirmanctwa%E2%80%9D/, dostęp 01.01.2016. 
26 http://www.biznes.newseria.pl/news/co_roku_wyludzone,p688624530, dostęp 01.01.2016. 
27 http://24pr.pl/2012/06/nie-dla-%E2%80%9Efirmanctwa%E2%80%9D/, dostęp 03.01.2016. 

http://24pr.pl/2012/06/nie-dla-%E2%80%9Efirmanctwa%E2%80%9D/
http://www.biznes.newseria.pl/news/co_roku_wyludzone,p688624530
http://24pr.pl/2012/06/nie-dla-%E2%80%9Efirmanctwa%E2%80%9D/
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KONSTYTUCYJNA DYREKTYWA ZAKAZU PODWÓJNEJ PENALIZACJI W KONTEKŚCIE UNORMOWAŃ 

KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO I USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH 

 

Zadaniem ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej nie jest wyłącznie konstytuowanie ustroju gospodarczo – 

politycznego kraju, pełni ona jako najważniejszy akt prawny w Polsce, dużo ważniejszą rolę, a mianowicie zapewnia 

realizację podstawowych praw i wolności obywatelskich wynikających z przyrodzonej godności człowieka. Rzeczone 

prawa i wolności nie odnoszą się wyłącznie do sfer światopoglądowej, czy moralnej w sposób istotny dotykają one 

również materii prawnokarnej, a to ze względu na prawo człowieka do wolności, nietykalności, swobody postępowania. 

Ze względu na fakt, iż odpowiedzialność karna wymierzana przez właściwe organa w sposób znaczny ogranicza 

wymienione wcześniej przymioty ludzkiej godności, a jednocześnie jej stosowanie zapewnia realizajcę norm prawnych 

stanowionych przez Państwo,a tym samym reguluje stosunki społeczne, polska Konstytucja w zakresie dotyczącym 

wolności człowieka wprowadza szczególne umocowania nie tylko wprost w art. 42: „odpowiedzialności karnej podlega 

ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl 

prawa międzynarodowego”1, ale również poprzez wyprowadzenie właściwych zasad funkcjnowania państwa choćby z 

art. 2 Konstytucji (zasada demokratycznego państwa prawa, czy zasada zaufania obywatela do państwa). Jedną z 

podstawowych reguł formułowanych przez Konstytucję jest tzw. zakaz podwójnej penalizacji, stanowiący elementarne 

obostrzenie dla ustawodawcy w obrębie tworzenia prawa, a ze względu na stosunkowo ogólny charakter tej dyrektywy 

jej stosowanie przez legislatorów nie jest strzeżone w zakresie nie budzącym  wątpliwości.  Zastrzeżenia  odnośnie  

naruszenia  zakazu  podówjnej  penalizacji  budzą normy określone w ustawie Kodeks Karny Skarbowy (zwany dalej 

KKS) oraz ustawie o grach hazardowych, a ich rozstrzygnięcie wydaje się kluczowe dla młodej, polskiej demokracji. 

Na wstępie wywodu dla jego logicznego porządku, należałoby wyjaśnić pojęcie sankcji, którego zrozumienie 

wydaje się być niezwykle istotne dla respektowania konstytucyjnego zakazu podwójnej penalizacji i tak: „ Sankcją 

prawną najczęściej określa się dolegliwość, którą upoważnione do tego organy państwa (właściwe, mające kompetencje 

do tego) wymierzają naruszycielom norm prawnych. Sankcje, którymi posługuje się prawo nazywamy sankcjami 

skupionymi, ponieważ są one w bardzo wyraźny sposób przewidziane w przepisach prawnych, a państwo powołuje do 

ich wymierzenia specjalne organy (np. sądy, urzędy skarbowe)2.  

Sankcja jako doniosła instytucja funkcjonująca w obrocie prawnym ma swe jasno określone cele - zapewnia 

właściwą realizacji norm prawnych. Pogląd ten jest powszechnie uznawany przez większość przedstawicieli doktryny, a 

dodatkowo ugruntowany w orzecznictwie Trybunały Konstyucyjnego, co potwierdza orzeczenie z dnia 18 kwietnia 

2000 r., sygn. akt K 23/99 „ tam, gdzie przepisy nakładają na osoby fizyczne lub prawne obowiązki, winien się również 

znaleźć przepis określający konsekwencje niespełnienia obowiązku. Brak stosownej sankcji powoduje, że przepis staje 

się martwy, a niespełnianie obowiązku nagminne”3. Ów spełnienie obowiązku o którym wspomina Trybunał w swoim 

orzeczeniu wydaje się być warunkiem koniecznym dla utrzymania ładu społecznego, ale każdy obowiązek nałożony 

przez Państwo musi być odczytywany jako swego rodzaju ograniczenie wolności jednostki. Jak pisze L. Gardocki 

rozstrzygając tą wątpliwość: „ jest oczywiste, że we współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności 

jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczność życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności innych osób 

wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom”4. 

Przepisy, co do których istnieje uzasadniona obawa, iż naruszają zakaz podwójnej karalności (przepisy KKS i 

ustawy o grach hazardowych) dotyczą newralgicznego, obszaru działalności społecznej - hazardu, któremu polski 

ustawodawca poświęcił niezwykle wiele uwagi (wyodrębnienie w Kodeksie Karnym Skarbowym całego rozdziału 

dotyczącego przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych oraz tworząc ustawę o 

grach hazardowych z 19 listopada 2009 r). Wspomniany już KKS i jego art. 107 stanowi: „Kto wbrew przepisom ustawy 

lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo tym karom łącznie”5, 

natomiast w artykule 109 tej samej  ustawy  znajduje  się  następująca  dyrektywa:  „ Kto  uczestniczy  w  grze  losowej,  

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483). 
2 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 77. 
3 Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt K 23/99. 
4 L. Gardocki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys Wykładu, Warszawa 2008, s. 101. 
5 Ustawa Kodeks Karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. 2013.186 tj.). 
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zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom 

koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”6. Sprawowanie monopolu Państw 

europejskich w zakrsie prowadzania gier hazardowych jest obecnie zjawiskiem powszechnym, dlatego unormowania 

tego typu nie są zaskoczeniem, co zdaje się potwierdzać doktryna i tu  przykładowo S. Baniak w swojej książce pisze, że: 

„przepisy art. 107  – 111 KKS, umieszczone w rozdziale w rozdziale 9, mają służyć ochronie porządku w grach 

losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach”7 zatem domniemywać można, iż ze względu na cel w jakim 

został ustanowiony Kodeks Karny Skarbowy wspomniany „porządek” ma służyć między innymi ochronie fiskalnych 

interesów państwa Polskiego, choć takie zawężenie tej regulacji wydaje się być niewłaściwe co w swoim komentarzu do 

wyżej wspomnianego KKS podkreśla P. Kardaś i jego zdaniem: „ celem sprawowania kontroli państwa nad hazardem 

jest nie tylko ochrona mienia Skarbu Państwa uzyskującego znaczne wpływy budżetowe z tej działalności. Chodzi 

również o ochronę szeroko pojętego porządku publicznego, który na skutek utraty płynności finansowej przez 

obywateli może być zagrożony, a także o mienie klientów podmiotów wykonujących działalność hazardową”8. 

Priorytetem dla rozwiązań przyjętych w artykułach 107 i 109 KKS (która można uznać za stanowiące trzon rozdziału 9 

KKS) jest jak wspomniał S. Baniak bezpieczeństwo fiskalne państwa. Zgodnie z wcześniej postawionymi tezami 

skorzystanie z instytucji sankcji za zachowanie jednostki niezgodne z dyspozycją niniejszych regulacji jest całkowicie 

uzasadnione. Sankcja przecież ma służyć realizacji konkretnych zamierzeń ustawodawcy, a szerzej ma chronić 

wszystkich obywateli przed działaniami społecznie i moralnie niewłaściwymi. 

Zważywszy na powyższe należałoby się zastanowić nad sensem wprowadzenia do systemu prawa regulacji art. 

89 ustawy o grach hazardowych w brzmieniu: „ ust.1 Karze pieniężnej podlega:1.urządzający gry hazardowe bez 

koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry 

2.urządzający gry na automatach poza kasynem gry 3.uczestnik w grze urządzonej bez koncesji lub zezwolenia; ust. 2 

Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa:1.w ust. 1 pkt 1 – wynosi 100% przychodu, w 

rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z danej gry 2. w ust. 1 pkt 2 wynosi 12 000 zł od każdego automatu w ust. 

1 pkt 3 wynosi 100% uzyskanej wygranej”9, które w kontekście art. 107 oraz 109 KKS uznać można za bliźniacze. Choć 

zabieg ten ze względu na interes  państwa  poprzez  zapewnienie  budżetowi  większych  wpływów  należałoby 

odczytywać relatywnie dobrze to nie powinno budzić wątpliwości, iż rozwiązanie tego typu może wywoływać 

uzasadnione zastrzeżenia co do naruszenia norm polskiej Konstytucji. Sam ustawodawca reprezentowany przez 

specjalistów z Biura Analiz Sejmowych, niejako wyjaśniając problematyczne zagadnienia próbuje przekonać do braku 

naruszenia zasady zakazującej podwójną penalizację za  ten sam czyn w jednej ze swych notatek: „ oczywiście, 

odpowiedzialność karnoskarbowa dotyczy bezpośrednio osób fizycznych (odpowiedzialność osób prawnych jest 

dopuszczona jako forma odpowiedzialności posiłkowej), natomiast sankcja z art. 89 projektowanej ustawy ma szerszy 

zakres podmiotowy – dotyka ona wszystkie podmioty urządzające gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bądź też 

poza określonym miejscem, jak w przypadku gry na automatach.”10. Pogląd wyrażany przez prawników z Biura Analiz 

Sejmowych w doktrynie był wielokrotnie komentowany i poddawany licznym wątpliwościom. Świadczy o tym między 

innymi fragment tekstu L. Wilka: „Podmiotem czynów według KKS może być tylko człowiek, osoba fizyczna, 

natomiast podmiotem czynów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o grach hazardowych mogą być zasadniczo 

tylko osoby prawne (...). Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie mogą ponosić 

odpowiedzialności karnej skarbowej według KKS, natomiast fizycznie (faktycznie), chociaż podmiotem urządzającym 

grę hazardową jest podmiot zbiorowy, to jednak czynności   „urządzania”   gry   wykonują   przecież   osoby   fizyczne   

pozostające   z  podmiotem „urządzającym” w stosunku, o którym mowa w art. 9 § 3 KKS i na podstawie tegoż przepisu 

te osoby fizyczne odpowiadają jak sprawcy. Z kolei uczestnikiem w grze, czyli podmiotem czynu zabronionego 

określonego w art. 109 k.k.s. oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o grach hazardowych, może być osoba fizyczna.”11. 

Argumentacja przedstawiona przez L. Wilka wydaje się być spójna i logiczna tym samym zaprzecza tezom 

wyprowadzonym przez specjalistów z Biura Analiz Sejmowych. Rozbieżności w postrzeganiu dyspozycji tego samego 

przepisu wskazywać mogą na błędy właściwych organów przy tworzeniu nowego prawa oraz nie dołożenie przez te 

organy należytej staranności przy wprowadzaniu do obrotu prawnego nowych regulacji. Należy jednak zaznaczyć, że 

spór ten jest niezwykle złożony, a jego materia ze względu na możliwość naruszenia elementarnych norm polskiej 

Konstytucji bardzo skomplikowana. 

                                                           
6 Ibidem. 
7 S. Baniak, Praw Karne Skarbowe, Warszawa 2009, s.152. 
8 P. Kardaś, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, wyd. II, LEX. 
9 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardoowych ( Dz.U. 2015. 612 tj.). 
10 Notatka biura analiz sejmowych z 17 listopada 2009 r., druk sejmowy nr 2481. 
11 L. Wilk, Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych, Prokuratura i Prawo, 2011, Nr 1, s. 157. 
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Dla podkreślenia niejednorodności w doktrynie dotyczących stosowania art. 89 ustawy o grach hazardowych 

oraz art. 107 i 109 KKS należałoby zacytować fragment komentarza M. Bika, który zaznacza, iż: „ badając korelację kar 

pieniężnych nakładanych na podstawie cytowanego artykułu (art. 89 ust. o grach hazardowych) do kar przewidzianych 

w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym można stwierdzić, że każda z nich ma charakter autonomiczny”12, a 

w dalszej części komentuje i zdecydowanie stwierdza, iż: „Kara pieniężna nałożona na podstawie art. 89 ma formę 

sankcji finansowej13. Tak jasno postawiona przez autora teza może dziwić, wszak: „iż o tym, z jakim rodzajem 

odpowiedzialności mamy do czynienia w danym przypadku, nie decyduje jej nazwa ani lokalizacja w systemie prawa, 

lecz istota, podobnie, jak nie ma znaczenia to,  czy mówimy o „grzywnie”, czy też o „karze pieniężnej”. Ustawodawca 

przejawia nieraz tendencję do ukrywania sankcji w istocie karnej za „parawanem” sankcji administracyjnej, podobnie 

jak niekiedy podatek,  który  źle  się  kojarzy  jest  ukrywany  za  „niewinnymi”  określeniami  różnego   rodzaju 

„opłat”14. Choć zabiegi umieszczania danej sankcji w gałęzi prawa dla niej nie właściwej są stosowane przez polskiego 

prawodawcę to jak widać nastręczają one wielu trudności interpretacyjnych przedstawicielom doktryny. Stwierdzić 

należy również, iż nie są one pożądane w postkomunistycznym społeczeństwie dopiero kształtującym swoją kulturę 

prawną i borykającym  się ze stosunkowo niskim wskaźnikiem zaufania do instytucji stanowienia i stosowania prawa. 

Dlatego należy podnieść postulat prawa możliwie klarownego, zrozumiałego dla obywateli, którzy mają dostosowywać 

się do dyspozycji określonych norm prawnych. W kwestii przyporządkowania danej sankcji do konkretnej gałęzi prawa 

wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 17/97 

stwierdzając, iż: „ nie można każdej kary pieniężnej utożsamiać z grzywną, a więc instytucją prawa karnego. Także 

prawo administracyjne przewiduje kary pieniężne, nie mające charakteru grzywny. Nie sposób podzielić więc poglądu 

(...), że każda kara pieniężna jest synonimem grzywny i może być wymierzana tylko w postępowaniu karnym.”15. 

Problemem podwójnej penalizacji tego samego czynu przenosząc się na grunt teorii i filozofii prawa dotyczy 

poważania dla wartości europejskiego, kontynentalnego systemu prawodawstwa mającego swe prakorzenie w 

starożytnym Rzymie, czego wyrazem jest paremia: ne bis in idem. Szacunek dla europejskich rozwiązań prawnych jest 

najlepszym gwarantem szacunku dla jednostki, krajowych konstytucji, porządku. Dlatego nie dziwi duże 

zainteresowanie Trybunału Konstytucyjnego tym problemem, wszak to on na terytorium RP jest instytucją stojąc na 

straży praworządności, toteż wyrokiem z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt P 43/06 stwierdził: „ można przyjąć, że w 

granicach zakreślonych przez Konstytucję ustawodawcy przysługuje swoboda określenia sankcji związanych z 

niedopełnieniem obowiązku. Swoboda ustawodawcy nie jest jednak nieograniczona. Konstytucja wymaga od 

ustawodawcy poszanowania podstawowych zasad polskiego systemu konstytucyjnego na czele z zasadą państwa 

prawnego, jak również praw i wolności jednostki. Ustawodawca określając sankcję za naruszenie prawa w szczególności 

musi respektować zasadę równości, jak również  zasadę  proporcjonalności  własnego  wkroczenia.  Nie  może więc 

stosować sankcji oczywiście nieadekwatnych lub nieracjonalnych albo też niewspółmiernie dolegliwych”16. Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 1998 r. sygn.akt K 17/97 wypowiedział się jakoby „ stosowanie wobec tej 

samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej, (...) i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe w 

postępowaniu przed finansowymi organami orzekającymi narusza zasadę państwa prawa wyrażoną w art. 2 konstytucji. 

Kumulowanie odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe stanowi bowiem 

wyraz nadmiernego fiskalizmu i nie uwzględnia w żadnym stopniu interesu (...), który poniósł wskazaną karę 

administracyjną.”17, a wprowadzanie takich regulacji przez parlamentarzystów do systemu prawa uznać należy za 

destrukcyjne. Tak jednoznaczna teza Trybunału Konstytucyjnego zawarta w wyroku z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt 

P 43/06 ostatecznie stwierdza, iż mimo różnić funkcjonujących pomiędzy określonymi gałęziami prawa i nie możnością 

utożsamiania każdej kary finansowej z grzywną to ewentualność jednoczesnego nałożenia kary na polskiego obywatela 

przez organ administracyjny i sąd karny jest wykluczona. 

Zakaz podwójnej penalizacji wynika wprost z art. 2 Konstytucji RP i wyprowadzanych z niego zasad 

demokratycznego państwa prawa oraz zasady zaufania obywatela do Państwa i jako elementarny dla polskiego 

prawodawstwa został również wprost wyrażony w KKS w art. 6: „Ten sam czyn może stanowić tylko jedno 

przestępstwo skarbowe albo tylko jedno wykroczenie skarbowe”18. Jak pisze nie bez racji P. Kardaś w swoim 

komentarzu: „Zakaz multiplikacji przestępstw skarbowych oraz wykroczeń skarbowych odnosi się wyłącznie do 

                                                           
12 M. Bik, Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 270. 
13 Ibidem, s. 271. 
14 L. Wilk, Kary pieniężne..., op.cit., s. 150. 
15 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn.akt 17/97. 
16 Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn akt. P 43/06. 
17 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 17/97. 
18 Dz. U. 2013. 186 tj. 
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zakresu regulacji zawartej w kodeksie (ma zatem charakter wewnętrzny w obszarze prawa karnego skarbowego)”19 to 

już powtórzenie tej samej normy w Kodeksie Postępowania Karnego w jego art. 17 nadają mu szczególną rangę. 

Podnoszone wątpliwości nie są sporem wyłącznie doktrynalnym, lecz również istotnym problemem dla 

praktyków prawa, szczególnie Sędziów i pracowników organów administracji publicznej wymierzających kary z 

omawianych ustawa, dlatego też całą sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, wydając wyrok w sprawie o sygnaturze 

P 32/12 po wniesieniu do niego pytania prawnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Trybunał 

Konstytucyjny ograniczony zakresem pytania prawnego badał wyłącznie konstytucyjność skupienia się przepisów 

wyrażonych w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych i art. 107 par. 4 KKS i orzekł, że: „ w kontekście faktu, 

jak ważną rolę dla społeczeństwa i państwa pełni reglamentacja działalności hazardowej, tym samym jak istotne jest 

przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o grach hazardowych – w ocenie Trybunału Konstytucyjnego 

określoną w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych karę pieniężną w zbiegu z karą grzywny przewidzianą w 

art. 107 § 4 KKS nie można uznać za niewspółmiernie dolegliwą lub nieracjonalną, dlatego nie stanowi ona nadmiernej 

reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisu prawa.”20 Trybunał Konstytucyjny w dalszej części 

uzasadnienia zaznaczał, iż eliminacja sankcji z art. 89 ustawy o grach hazardowych, może prowadzić do „ obejscia 

prawa” wszak Kodeks Karny Skarbowy penalizuje postępowania wyłącznie osób fizycznych. W obliczu przytaczanego 

już fragmentu tekstu L. Wilka ( poprzez nałożenia kary finansowej na osobę prawną – ostatecznie wykonuje ją osoba 

ficzyzna ) argument ten uznać należy za nie do końca trafiony i przekonywujący. Uznanie tej regulacji za 

konstytucyjną  niesie za sobą inną konsekwencję, dotyczą finansów. Nakładanie kary administracyjnej na dany 

podmiot odbywa się bez uwzględnienia przesłanki winy, co jest konieczne podczas procesu karnego przed właściwym 

Sądem. W związku z tym postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia na określony podmiot dolegliwości trwa 

znacznie krócej i jest mniej sformalizowane. Analizując badane przez Trybunał Konstytucyjny unormowania wskazać 

należy na jeszcze jeden argument potwierdzający słuszność tego orzeczenia – cel funkcjonowania danych uregulowań 

w systemie prawa. Bezwzględnie uznać należy, iż podstawowym celem jakiejkolwiek sankcji karnej jest odwet za czyn 

zakazany, a także prewencyjne oddziaływanie na pozostałą część społeczeństwa. Natomiast cel ustanowienia art. 89 

ustawy o grach hazardowych ma charakter stricte restytucyjny. 

W obliczu art. 190 Konstytucji RP: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie 

obowiązującą i są ostateczne.”21 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sposób ostateczny ucina całą dyskusję nad 

kazusem funkcjonowania w polskim prawie przepisów penalizujących dwukrotnie za ten sam czyn, należy jednak 

podkreślić, że funkcjonująca i ugruntowana w doktrynie prawa koncepcja racjonalnego ustawodawcy, powinna 

zapobiegać powstawaniu wątpliwości tego rodzaju. Wspomniana koncepcja racjonalności ustawodawcy rozumiana jest 

jako „ ideał, wytyczna postępowania, wskazówka adresowana do legislatora. Odgrywa ona jednocześnie ważną rolę w 

procesie wykładni prawa”22. Koncepcja racjonalnego ustawodawcy w demokratycznym państwie prawa nie może być 

traktowana wyłącznie jako wytwór doktryny mający znaczenie tylko w sporach naukowych. Ze względu na fakt, iż: „ 

z domniemania tego wyprowadza się cały szereg bardziej szczegółowych reguł takich jak założenie, że  prawodawca 

nie stanowi norm sprzecznych, norm zawierających luki lub zbędnych, dąży do społecznie aprobowanych celów, liczy 

się z konsekwencjami empirycznymi podejmowanych decyzji”23 jej uwzględnienie jest warunkiem koniecznym do 

stanowienia w Polsce prawa dobrego, wewnętrznie spójnego, czytelnego dla społeczeństwa. „Przy obecnych 

rozmiarach prawodawstwa równie ważne, a może nawet ważniejsze, są te zadania techniki prawodawczej, które 

polegają na harmonijnym włączeniu nowych przepisów prawnych (aktów normatywnych) do obowiązującego 

systemu prawnego.”24.  W kontekście szeroko analizowanych unormowań arykułów 89 ustawy o grach hazardowych, 

oraz art. 107 i 109 KKS uznać należy, iż ustawodawca poprzez nie uwzględnienie postulowanej „ harmonijności” 

doprowadził do sytuacji nagannej, wszak za niedopuszczalną w procesie stanowienia prawa postrzega się sytuację w 

której do systemu prawa w Polsce wprowadze się normy budzącą głęboką wątpliwość nie tylko teoretyków prawa, ale 

również podmiotów, które je stosują co do ich zgodności z podstawowymi unormowaniami Konstytucji RP ( w tym 

przypadku art. 2 Konstytucji ) oraz zasadami – demokratycznego państwa prawa i zaufania obywateli do państwa. 

Doktryna jednoznacznie zaznacza, że „ w następstwie błędów w technice prawodawczej postanowienia aktu 

normatywnego stają się w takim stopniu wadliwe, że naruszają konstytucyjne standardy prawodawstwa w państwie 

prawa, najczęściej zasadę zaufania obywatela do prawa”25, z czym mamy do czynienia w omawianym zagadnieniu. 

Wymaganiem prawidłowej techniki prawodawczej jest dyrektywa, by „systematyka zewnętrzna (aktu normatywnego) 

                                                           
19 P. Kardaś, Kodeks karny..., op.cit. 
20 Wyrok TK z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt P 32/12. 
21 Dz. U. Nr 78, poz. 438. 
22 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do... , op.cit., s. 231 – 232. 
23 L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 231. 
24 W. Gromski, J. Kaczor, M. Błachut, Technika prawodawcza, Warszawa 2008. 
25 Ibidem. 
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polegała na trafnym oddzieleniu przepisów danego aktu normatywnego od przepisów innych aktów.”26 

 

 

*** 

 

CONSTITUTIONAL PROHIBITION OF DOUBLE CRIMINALIZATION IN THE CONTEXT OF THE NORMS OF THE 

CODE OF CRIMINAL TAX AND THE LAW ON GAMBLING 

 

The article focused on the protection of citizens' rights in criminal law, specifically the directive expressed in 

the Constitution – double penality. Draws attention to the functioning at the Polish legal system of two standarts 

penalize for the same. Thus pointing out the errors associated with the legislative process of lawmaking. 

                                                           
26 Ibidem. 
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