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W nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2013 r., nr GMS-WP-173-12/13, 

dotyczącego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

karnego , przekazanego do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 

czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z pó:źn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pó:źn. zm., dalej: k.p.k.), a mianowicie art. 

49 § 4 k.p.k. oraz art. 325e § la k.p.k., które zmierzają do rozszerzenia uprawnień organów 

kontroli, w tym zwłaszcza Najwyższej Izby Kontroli (dalej NIK), w toku postępowania 

karnego. 

W odniesieniu do proponowanej zmiany art. 49 § 4 k.p.k., w uzasadnieniu projektu 

wskazano, że przepis ten w obecnym brzmieniu ogranicza możliwość korzystania przez NIK z 

uprawnień pokrzywdzonego tylko do tych przypadków, gdy przestępstwem została 

wyrządzona szkoda w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej i nie działa 

organ pokrzywdzonej instytucji. Podkreślono niemożność zaskarżenia przez NIK decyzji o 

umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach, w których z reguły nie ma szkody 

w mieniu, zaś przedmiotem postępowania jest np. fałszowanie dokumentów, poświadczenie 

nieprawdy (art. 270, art. 271 k.k.), czy też prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew 

przepisom ustawy. Z tego względu propozycja zmiany wskazanego przepisu przewiduje, że 

"w sprawach o przestępstwa popełnione w związku działalnością instytucji państwowej, 

samorządowej lub społecznej prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli 
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państwowej, które w toku kontroli ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie 

postępowania". 

Odnosząc się do przedstawionej w uzasadnieniu projektu argumentacji należy 

zauważyć, że istotnie, uzależnienie możliwości wykonywania przez organy kontroli 

państwowej praw pokrzywdzonego od przesłanki, iż "nie działa organ pokrzywdzonej 

instytucji", ogranicza uprawnienia tych organów kontroli, a nadto przysparza trudności w 

praktycznym stosowaniu przepisu art. 49 § 4 k.p.k. Z tego względu wydaje się uzasadnione -

zgodnie z propozycją Komisji - wykreślenie tego warunku, co umożliwi NIK i innym 

organom kontroli państwowej wykonywanie praw pokrzywdzonego (w tym zaskarżanie 

decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego) w każdej sprawie o przestępstwa, 

którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji wymienionych w tym przepisie. 

Nie wydaje się natomiast słuszne proponowane w projekcie rozciągnięcie 

uprawnienia do wykonywania przez organy kontroli prawa pokrzywdzonego na wszystkie 

przestępstwa (a nie tylko wyrządzające szkodę w mieniu), popełnione w związku z 

działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, które zostały ujawnione w 

toku kontroli lub w odniesieniu do których organy te wystąpiły o wszczęcie postępowania. W 

tym zakresie w uzasadnieniu projektu wskazuje się, że zmiana taka pozwoliłaby organom 

kontroli na wykonywanie "prawa pokrzywdzonego niezależnie od czynności podejmowanych 

przez pokrzywdzonego w toku postępowania karnego" i zapewniłaby "lepszą ochronę 

interesów pokrzywdzonej instytucji". 

Zastrzeżenia do tej części proponowanych zmian wynikają z faktu, że podane 

przykłady przestępstw przeciwko dokumentom i inne, dotyczą typów czynów zabronionych, 

w których nie występuje pokrzywdzony, co jest wyrazem świadomej decyzji ustawodawcy. 

Nie może więc być mowy o wykonywaniu przez organ kontroli "prawa pokrzywdzonego 

niezależnie od czynności podejmowanych przez pokrzywdzonego". Przyjęcie propozycji 

Komisji w tej części prowadziłoby zatem do trudnej do zaakceptowania sytuacji, w której 

organ kontroli wykonuje prawa pokrzywdzonego, pomimo braku pokrzywdzonego danym 

przestępstwem. 

z tego względu bardziej właściwe jest ograniczenie możliwości wykonywania praw 

pokrzywdzonego przez organ kontroli do spraw o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę 

w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, a zatem pozostawienie 

brzmienia przepisu art. 49 § 4 k.p.k., w tej części, w jego obecnym kształcie. 
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Proponowana ztmana art. 325e § la k.p.k. zmierza do rozciągnięcia na NIK, 

istniejącego już obecnie, uprawnienia inspektora pracy do złożenia wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia. / 

Należy co prawda zgodzić się z przedstawioną argumentacją, że brak uzasadnienia 

tych decyzji utrudnia dokonanie oceny ich trafności i podjęcie właściwej decyzji o ich 

zaskarżeniu, lecz równocześnie nie sposób nie zauważyć, iż dotyczy to także innych 

podmiotów uprawnionych do zaskarżenia takich decyzji procesowych. Na tym tle uprawnienie 

inspektora pracy ma charakter wyjątku od reguły przewidzianej wart. 325e § l k.p.k. i zostało 

wprowadzone z dniem 8 sierpnia 2011 r. w wyniku nowelizacji k.p.k. (Dz. U. Nr 142, poz. 

829). Dalsze rozszerzanie kręgu podmiotów uprawnionych do żądania sporządzenia 

uzasadnienia takich decyzji nie wydaje się zatem zasadne, gdyż narusza równouprawnienie 

stron, faworyzując tylko niektóre spośród uprawnionych do zaskarżenia wskazanych 

postanowień, i to w dodatku będące podmiotami fachowymi. Proponowana regulacja nie jest 

zresztą konsekwentna, skoro obejmuje tylko NIK, pomijając inne organy kontroli państwowej. 

Wskazując na wyżej przedstawione okoliczności stwierdzić należy, iż projekt 

wymaga dalszych analiz. 
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