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komisyjnego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy - Kodeks 
postępowania karnego (druk  
nr 1097). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 



 

 

 

 

Stanowisko Rządu  

do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, (druk sejmowy nr 1097) 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego, (druk 

sejmowy nr 1097) zawiera propozycję nowelizacji przepisu art. 49 § 4 Kodeksu 

postępowania karnego oraz art. 325e § 1a Kodeksu postępowania karnego. 

 

Przepis art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego konstytuuje 

uprawnienie dla organów kontroli państwowej do zastępczego wykonywania 

praw przysługujących pokrzywdzonemu w sprawach o przestępstwa, którymi 

wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub 

społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji, o ile przestępstwo 

będące przedmiotem procesu karnego zostało ujawnione przez organ kontroli 

państwowej lub organ ten wystąpił o wszczęcie postępowania w tej sprawie.  

 

Projektodawcy zakładają nowelizację wskazanej normy ukierunkowaną na  

przyznanie organom kontroli państwowej prawa do wykonywania uprawnień 

pokrzywdzonego w każdym wypadku przestępstwa popełnionego w związku          

z działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, które           

w toku kontroli ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.  

 

Przepis art. 325e § 1a konstytuuje natomiast normę zobowiązującą organy 

procesowe prowadzące dochodzenie do sporządzenia uzasadnienia 

postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub jego umorzeniu                 

w sprawach o przestępstwa, w których zawiadomienie zostało złożone przez 
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inspektora pracy, na jego wniosek.  

 

Projektodawcy zakładają nowelizację wskazanej normy procesowej 

poprzez uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku 

o uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub jego 

umorzeniu o Najwyższą Izbę Kontroli.  

 

Proponowana nowelizacja art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego nie 

jest uzasadniona, zaś nowelizacja art. 325e § 1a zasługuje na aprobatę.  

 

W odniesieniu do nowelizacji art. 49 § 4 k.p.k. należy zauważyć,                   

że projektodawcy w pierwszej kolejności zmierzają do istotnego rozszerzenia 

zakresu zastosowania wskazanej normy prawnej poprzez zastąpienie zwrotu 

określającego zakres przedmiotowy zastępczej realizacji uprawnień 

pokrzywdzonego przez organy kontroli państwowej w drodze zastąpienia 

dotychczasowego zwrotu normatywnego „w sprawach o przestępstwa, którymi 

wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub 

społecznej” na rzecz zwrotu: „w sprawach o przestępstwa popełnione                  

w związku z działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub 

społecznej". Powyższa zmiana legislacyjna skutkowałaby nie znajdującym 

uzasadnienia merytorycznego rozszerzeniem zakresu przedmiotowego 

realizacji uprawnień pokrzywdzonego na wszystkie przestępstwa pozostające 

w związku z działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, 

w tym również na przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy publicznych 

w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, czy też na 

przestępstwa popełnione na szkodę funkcjonariuszy publicznych,                   

a pozostające w związku z działalnością organu, w którego imieniu 

funkcjonariusze ci występowali. Tym samym ze stosunkowo wąsko 

określonego przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego projektodawcy 

przechodzą na katalog istotnie szerszy. Powyższy zabieg legislacyjny może 

jednak skutkować poważnymi trudnościami o charakterze normatywnym. 
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Należy bowiem wskazać, że nie jest wykluczona sytuacja kumulacji 

podmiotów uprawnionych do realizacji praw pokrzywdzonego                   

w indywidualnych sprawach, w których pokrzywdzonym jest funkcjonariusz 

publiczny, przestępstwo zostało popełnione w związku z działalnością 

instytucji państwowej lub samorządowej i zostało ujawnione przez organ 

kontroli państwowej – przykładowo przestępstwo uporczywego naruszania 

praw pracowniczych (art. 218 § 1a k.k.). W takich wypadkach może dochodzić 

do istotnych trudności procesowych w zakresie realizacji takich uprawnień 

pokrzywdzonego jak chociażby zgłoszenie sprzeciwu co do wniosku 

oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze (art. 387 § 1 k.p.k.). Trudności 

procesowe ujawnią się zatem w każdym wypadku rozbieżności w zakresie 

czynności procesowych pomiędzy pokrzywdzonym, a organem kontroli 

państwowej realizującym uprawnienia pokrzywdzonego niejako obok samego 

pokrzywdzonego. W istocie zatem na skutek powyższego uregulowania może 

dochodzić do istotnej redukcji uprawnień pokrzywdzonego w zakresie jego 

uznaniowych czynności procesowych, a także trudności w zakresie 

interpretacji, która czynność procesowa (w przypadku ich rozbieżności) winna 

być uwzględniona jako czynność pokrzywdzonego. Podkreślić przy tym 

należy, że wskazany problem będzie tym bardziej jaskrawy, gdy postępowanie 

będzie dotyczyło przestępstwa popełnionego przez funkcjonariusza 

publicznego, na szkodę osoby prywatnej (np. art. 231 § 1 k.k.).  Warto zwrócić 

uwagę, że w aktualnym stanie prawnym uprawnienia organów kontroli 

państwowej zostały ukształtowane jako uprawnienia o charakterze 

subsydiarnym, bowiem mogły być realizowane wyłącznie w wypadku braku 

działania organu pokrzywdzonej instytucji. Tymczasem projektodawcy 

rezygnują z tej klauzuli subsydiarności, czego bezpośrednią konsekwencją 

mogą być trudności w ustaleniu, które czynności procesowe mają charakter 

wiążący dla organu procesowego bowiem zarówno pokrzywdzony jak i organ 

kontroli państwowej czerpią swe uprawnienia z tego samego zdarzenia 

procesowego (z faktu naruszenia określonego dobra prawnego). Należy 

pokreślić, że proponowana konstrukcja wykonywania uprawnień 
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pokrzywdzonego obok samego pokrzywdzonego działającego w procesie nie 

jest znana procedurze karnej. Podkreślić także należy, że argumentacja 

zawarta w uzasadnieniu projektu dotycząca projektowanych zmian w obrębie 

jednostki art. 49 § 4 k.p.k. dotyczy braku możliwości zaskarżania decyzji 

procesowych w takich sprawach jak sfałszowanie dokumentów, 

poświadczenie nieprawdy, czy też prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew 

przepisom ustawy, czy przestępstwo samowoli budowlanej. Tymczasem 

projektodawcom umyka z pola widzenia ten podstawowy fakt, że w przypadku 

większości wymienionych przestępstw pokrzywdzony najczęściej w ogóle nie 

występuje. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego 

w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, to najczęściej 

dobro ogólne w postaci pewności obrotu prawnego, wiarygodności 

dokumentów jest naruszane, nie zaś indywidualne dobra prawne, co skutkuje 

koniecznością uznania braku bezpośredniości w naruszeniu dobra prawnego, 

a co za tym idzie braku pokrzywdzonego (por. postanowienie SN z dnia 24 

maja 2011 r. w sprawie o sygn. II KK 13/11, wyrok SN z dnia 12 stycznia 2010 

r. w sprawie o sygn. WK 28/09, wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie 

o sygn. VKK26/08). W istocie zatem uzasadnienie merytoryczne projektu jest 

nieadekwatne do proponowanych rozwiązań legislacyjnych, gdyż to, co leży          

u podstaw projektu nie może zostać przez proponowane rozwiązania 

osiągnięte.  

Niezależnie od powyższych uwag należy podnieść, że zgodnie                   

z uchwalonym przez Sejm w dniu 8 lutego 2013 r. projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego  (druk senacki nr 298) wprowadza się 

możliwość zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa                   

i postanowienia o jego umorzeniu (przepis ten znajdzie odpowiednie 

zastosowanie do postępowania przygotowawczego prowadzonego w formie 

dochodzenia) przez instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która 

złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Tym samym umożliwia się kontrolę 

decyzji kończących postępowanie przygotowawcze i jednocześnie 

zamykających drogę do wydania wyroku, bez jednoczesnego wprowadzania 
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rozwiązań skutkujących rozszerzeniem wszystkich uprawnień 

pokrzywdzonego  na organy kontroli państwowej. Powyższa regulacja wydaje 

się w sposób dostateczny czynić zadość tym wszystkim postulatom, które 

wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań normatywnych 

skutkujących zapewnieniem lepszej ochrony interesu publicznego, w drodze 

wprowadzenia prawnej możliwości kontroli sądowej decyzji organów 

postępowania przygotowawczego o odmowie wszczęcia lub umorzeniu 

dochodzenia bądź śledztwa, inicjowanych przez organy kontroli państwowej, 

które złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Powyższe rozwiązanie jest 

jednocześnie pozbawione tego podstawowego mankamentu, że nie prowadzi 

do kumulacji podmiotów uprawnionych do realizacji wszystkich uprawnień 

pokrzywdzonego, a co za tym idzie faktycznej redukcji uprawnień 

procesowych osoby, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszono lub 

zagrożone przestępstwem.      

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty projekt nowelizacji art. 49 § 4 

należy uznać za niezasadny.  

 

W zakresie zaś propozycji nowelizacji art. 325e § 1a polegającej na 

uzupełnieniu katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku                   

o uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub jego 

umorzeniu o Najwyższą Izbę Kontroli, należy stwierdzić, ze zmiana ta jest 

uzasadniona. Niewątpliwie bowiem możliwość poznania zarówno ustaleń 

faktycznych jak i przyjętych ocen prawnych wydanego orzeczenia, przez 

zawiadamiającego (Najwyższą Izbę Kontroli), w wypadku, gdy organ ten złożył 

zawiadomienie o przestępstwie jest w pełni zasadne i służy realizacji ogólnej 

zasady przekonywania uczestników postępowania o prawidłowości przyjętych 

rozstrzygnięć. Warto zauważyć, że norma art. 325e § 1a jest ściśle związana         

z art. 325e § 1, zwalniającym od obowiązku sporządzania uzasadnienia m.in. 

postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia 

wydawanego przez Policję lub inny organ uprawniony do prowadzenia 
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postępowania przygotowawczego. Ratio legis wskazanej normy procesowej 

wynika bezpośrednio z konieczności odciążenia Policji od obowiązku 

sporządzania pisemnych uzasadnień wskazanych decyzji procesowych i tym 

samym umożliwienia funkcjonariuszom Policji realizacji czynności 

procesowych w sprawach, które dają podstawy do skierowania skargi 

publicznej do sądu. Wydaje się jednak, że jeżeli zawiadomienie o 

przestępstwie pochodzi od kwalifikowanego organu państwowego, jakim jest 

Najwyższa Izba Kontroli, to w pełni zasadnym jest umożliwienie zobowiązania 

organu procesowego do sporządzenia pisemnego uzasadnienia decyzji 

procesowej o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia, celem 

umożliwienia temu organowi zapoznania się z argumentacją uzasadniającą 

wskazane decyzję procesowe, a tym samym umożliwienie odpowiedniej, 

przewidzianej prawem reakcji procesowej.  

 

Należy wskazać także, że jednym z zasadniczych mankamentów projektu 

jest brak właściwej oceny skutków proponowanej regulacji, w tym brak oceny 

skutków finansowych regulacji dla budżetu państwa. W uzasadnieniu projektu 

ustawy należy wyraźnie wskazać, że wdrożenie projektowanych rozwiązań nie 

będzie powodować dodatkowych kosztów wymagających sfinansowania                

z budżetu państwa, w szczególności dla części 88 – powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury.  

 

Uwzględniając powyższe uwagi Rada Ministrów rekomenduje projekt do 

dalszych prac legislacyjnych, aprobując go jednak tylko w części (w zakresie 

nowelizacji art. 325e § 1a k.p.k.). 

 .  

 

 

 
 


