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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-
telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! 
Z dniem 13 lipca 2011 r. przestał obowiązywać przepis karny art. 585 kodeksu spółek handlowych prze-

widujący odpowiedzialność karną za działalność na szkodę spółki. 
Uchylenie tego przepisu było krytykowane przez niektóre środowiska. W obiegu pojawiło się nawet sfor-

mułowanie „lex Krauze” sugerujące, że przepis został uchwalony w celu uchronienia od odpowiedzialności 
karnej oskarżonego z tego przepisu biznesmena Ryszarda K. I rzeczywiście, po uchyleniu tego przepisu w 
dniu 21 lipca 2011 r. prasa poinformowała, iż sprawa biznesmena Ryszarda K. została umorzona przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie. Z informacji prasowych wynika, że szkoda, którą Ryszard K. miał wyrządzić spół-
ce, została oszacowana na 3 miliony zł.  

Jednocześnie przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście toczy się postępowanie karne przeciwko 
Grzegorzowi K., który pozostaje pod zarzutem z uchylonego już art. 585 k.s.h., a wartość szkody oszacowana 
została na niewiele ponad 100 tysięcy zł. W tej sprawie sąd na wniosek prokuratora prowadzi ustalenia, czy 
wartość szkody nie jest wyższa niż podana w akcie oskarżenia i szuka możliwości zakwalifikowania czynu 
z innego przepisu. 

Mamy w związku z tym kilka pytań do prokuratora generalnego i do rzecznik praw obywatelskich. 
Po pierwsze, czy uchylenie przepisu art. 585 k.s.h. jest skuteczne na obszarze całego państwa, czy tylko 

w Warszawie? Czy uchylenie to dotyczy wszystkich osób, wobec których toczyło się postępowanie z tego 
przepisu, czy tylko w odniesieniu do wybranych, w szczególności biznesmena Ryszarda K.? 

Po drugie, dlaczego sprawa Ryszarda K. prowadzona w Warszawie na wniosek prokuratury została umo-
rzona mimo trzymilionowej szkody i nie szukano innej kwalifikacji prawnej czynu, a sprawa Grzegorza K. 
prowadzona w Łodzi na wniosek prokuratury prowadzona jest nadal, mimo szkody o wartości około 
115 tysięcy złotych i poszukiwana jest inna kwalifikacja czynu? 

Po trzecie, czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik, zestawiając te dwie sprawy, nie dostrzegają ra-
żącej nierówności wobec prawa i rażącej niejednolitości w działaniu prokuratury? 

Po czwarte, czy Pan Prokuratur i Pani Rzecznik akceptują zachowanie polegające na oskarżaniu kogoś 
i odczytywaniu mu aktu oskarżenia z nieistniejącego przepisu (do takiej sytuacji zmierza postępowanie 
w sprawie Grzegorza K.)? 

Prosimy o wnikliwe zbadanie tej sprawy, bowiem wedle naszej oceny mamy do czynienia z rażąco do-
wolnym i wybiórczym stosowaniem prawa i różnymi miarami sprawiedliwości – w zależności od statusu 
społecznego i majątkowego osoby, wobec której przepisy prawa są stosowane. 
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