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Wybrane problemy funkcjonowania rad nadzorczych spółek  

– kolegialny charakter podejmowanych decyzji  

i zasady wynagradzania członków 

dr Waldemar Walczak 
 

Wprowadzenie 

Tematyka związana z wykonywa-

niem ustawowych zadań przez członków 

rady nadzorczej jest jednym z głównych 

zagadnień problemowych dotyczących nad-

zoru korporacyjnego. Funkcjonowanie rady 

nadzorczej jako kolegialnego organu może 

być rozpatrywane z wielu perspektyw  

badawczych. Analizując działalność człon-

ków tego organu wymagane jest podejście 

interdyscyplinarne, co oznacza potrzebę 

łączenia (integrowania) wiedzy z zakresu 

organizacji i zarządzania z elementami pra-

wa. Takie postępowanie jest uzasadnione 

faktem, że dla prawidłowego i rzetelnego 

wyjaśnienia określonych zjawisk jak rów-

nież procesów zarządczych konieczne jest 

kompleksowe ujęcie, tzn. uwzględniające 

szerokie spektrum uwarunkowań organiza-

cyjno-prawnych. W literaturze przedmiotu 

podkreśla się, że nadzór korporacyjny jest 

obszarem interdyscyplinarnym, obejmują-

cym takie dziedziny wiedzy jak: ekonomia, 

nauka o zarządzaniu, prawo, finanse,  

rachunkowość, socjologia i polityka1. 

                                                           
1 A. Herdan, M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt 
wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efek-
tywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyj-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2009, s. 10.  

Celem niniejszego opracowania jest 

przedstawienie rozważań omawiających 

wybrane problemy organizacyjno-prawne 

związane z działalnością organów nadzor-

czych spółek. Na wstępie zwrócono uwagę 

na charakter stosunku prawnego jaki łączy 

członka rady nadzorczej ze spółką w odnie-

sieniu do istoty sprawowanego mandatu  

i wykonywanej funkcji kontrolnej. Kolejny 

fragment pracy zawiera krytyczną analizę 

uwarunkowań decyzji podejmowanych 

przez członków rady, co w rezultacie pro-

wadzi do zdiagnozowania oraz wyjaśnienia 

podstawowych różnic, jakie występują  

pomiędzy teoretycznymi ujęciami celów 

nadzoru korporacyjnego a praktyką zarzą-

dzania. Dalsza część pracy jest poświęcona 

zasadom wynagradzania członków rad nad-

zorczych i problemom jakie mogą pojawiać 

się w praktyce organizacyjnej. W nawiąza-

niu do tej tematyki wskazano na główne 

kierunki zmian dotyczących opodatkowania 

wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu  

zasiadania w radach nadzorczych jakie  

zakłada rządowy projekt.  

Rozpatrywane zagadnienia służą  

poszerzeniu wiedzy z zakresu nadzoru kor-

poracyjnego, która ma nie tylko walory teo-

rio-poznawcze, lecz przede wszystkim 

umożliwia rozpoznawanie, diagnozowanie 

oraz rozwiązywanie konkretnych proble-
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mów występujących w rzeczywistości orga-

nizacyjnej, związanych z funkcjonowaniem 

organów spółek kapitałowych. Poruszane  

w pracy tematy sprowadzają się do wyja-

śnienia kilku problemowych kwestii zwią-

zanych z poszukiwaniem odpowiedzi  

na następujące pytania:  

 jaki charakter ma stosunek prawny 

łączący członka rady nadzorczej  

ze spółką? 

 w jaki sposób zależności występują-

ce pomiędzy organami spółki wpły-

wają na pozycję członka rady w sys-

temie nadzoru korporacyjnego? 

 jakie czynniki w praktyce rzutują  

na pojmowanie słowa „lojalność” 

przez członka rady nadzorczej? 

 jakie zdarzają się w praktyce kryte-

ria oceny celów „pracy” wykonywa-

nej przez członka rady w odniesie-

niu do realizacji statutowych obo-

wiązków?  

 jakie są najważniejsze uwarunko-

wania procesów decyzyjnych podej-

mowanych przez działający kole-

gialnie organ nadzorczy spółki? 

 czemu może służyć wniosek o zmia-

nę formy głosowania z jawnej  

na tajną? 

 jakie najczęściej stosuje się zasady 

wynagradzania członków rady nad-

zorczej? 

 w jakim dokumencie winno być 

określone wynagrodzenie członków 

rady nadzorczej? 

 jaki jest termin przedawnienia rosz-

czeń członka rady nadzorczej spółki 

o wynagrodzenie i jakie przepisy 

mają zastosowanie w tym przypad-

ku? 

 czy rezygnacja przez członka rady 

nadzorczej spółki z wynagrodzenia 

będzie stanowić dla spółki przychód 

podatkowy z tytułu nieodpłatnych 

świadczeń? 

Stosunek prawny łączący członka 

rady nadzorczej ze spółką 

W. Sawicz prezentuje pogląd, że dla 

określenia charakteru prawnego więzi  

łączącej członka rady nadzorczej ze spółką 

konieczna jest rekonstrukcja norm praw-

nych na podstawie przepisów k.s.h. i k.c. 

Punktem wyjścia dla dalszych analiz powi-

nien być art. 369 k.s.h. oraz pośrednio art. 

385 § 6 k.s.h., w treści których został użyty 

przez ustawodawcę termin „mandat”  

w odniesieniu do członków rady nadzorczej. 

Jeśli chodzi o pierwszy przywołany przepis 

to jego adresatem są członkowie zarządu, 

lecz ze względu na odesłanie zawarte w art. 

386 § 2 k.s.h., przepis jest stosowany odpo-

wiednio do członków rady nadzorczej.  

Mając na uwadze dyrektywy wykładni języ-

kowej, jak również reguły semantyczne 

wskazane jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia 

„mandat”, które zastosował ustawodawca. 
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Podawany w przepisach k.s.h. termin man-

dat nie został wprost zdefiniowany w usta-

wie, a zatem nie ma definicji legalnej wyraź-

nej ani kontekstowej tego pojęcia. Analizu-

jąc rozumienie omawianego pojęcia  

we współczesnej doktrynie prawa handlo-

wego oraz orzecznictwie najczęściej mandat 

określa się jako kompetencję do sprawowa-

nia władzy lub sprawowania funkcji piastu-

na organu spółki. W kontekście przywoła-

nych określeń, a także posiłkując się etymo-

logią tego słowa należy uznać, że zawarte  

w przepisach k.s.h. wyrażenie „mandat 

członka rady nadzorczej” będzie oznaczać 

prawne umocowanie (lub upoważnienie)  

do pełnienia funkcji członka rady nadzor-

czej, wynikające wprost z faktu powołania 

danej osoby w skład tego organu2.  

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie  

z art. 385 § 1, 2 i 4 k.s.h.3, członków rady 

nadzorczej powołuje walne zgromadzenie 

albo mianuje osobiście uprawniony akcjo-

nariusz, któremu statut przyznał takie 

uprawnienie (art. 354 § 1 k.s.h.) lub inny 

podmiot uprawniony na podstawie prze-

pisu szczególnego. W praktyce oznacza  

to, że powołanie do rady nadzorczej nastę-

puje na skutek podjętej uchwały przez 

uprawniony do tego organ lub inny pod-

miot. W związku z tym, członkostwo  

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej nie 

                                                           
2 W. Sawicz, Obowiązek lojalności członka rady 
nadzorczej wobec spółki w warunkach wrogiego 
jej przejęcia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 119–120. 
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 
ze zm.). 

powstaje i nie może powstać na podstawie 

umowy zawartej między daną spółką i oso-

bą, która ma pełnić funkcję w organie nad-

zoru tego podmiotu. Trzeba w tym miejscu 

dodać, że taka umowa byłaby nieważna, 

podobnie jak wskazana w wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II 

CSK 181/09 umowa między spółką a człon-

kiem rady nadzorczej o przewodniczenie 

radzie i osobiste pełnienie czynności nadzo-

ru. Wobec powyższego należy uznać, że sto-

sunek istniejący między spółką a członkiem 

jej rady nadzorczej nie jest zatem stosun-

kiem umownym lecz szczególnym stosun-

kiem organizacyjnym (korporacyjnym)4. 

Jedną stroną jest spółka będąca osobą 

prawną, a drugą może być jedynie osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych (art. 18 § 1 k.s.h.). 

Mandat członka rad nadzorczej (pełnienie 

funkcji w organie nadzoru) nie może wyko-

nywać osoba prawna bądź jednostka orga-

nizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, lecz wyłącznie osoba fizyczna.  

Członkostwo w radzie nadzorczej 

w aspekcie uwarunkowań dla  

podejmowanych decyzji 

Na temat istoty realizowanej funkcji 

kontrolnej w literaturze przedmiotu upo-

wszechnia się twierdzenie, że rada nadzor-

cza jest kolegialnym organem sprawującym 

stały nadzór nad działalnością spółki  

we wszystkich obszarach (dziedzinach) 

                                                           
4 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 sty-
cznia 2014 r., (sygn. III CZP 104/13). 
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prowadzonej działalności. Jest to oczywiście 

stanowisko prezentowane w oparciu o prze-

pisy k.s.h.5, mające w ogólnym rozumieniu 

wyjaśniać ustawowe cele, dla których jest 

powoływany ten organ spółki6. Dla bliższe-

go poznania rzeczywistości powyższe stwie-

rdzenia wymagają jednak uzupełnienia  

i szerszego rozwinięcia niektórych wątków.  

Z istoty stosunku łączącego członka 

rady nadzorczej ze spółką wynika, że osoba 

uzyskująca mandat do zasiadania w organie 

spółki może być w każdym czasie odwołana 

z pełnionej funkcji uchwałą wspólników lub 

walnego zgromadzenia7. Warto podkreślić, 

że takie odwołanie nie wymaga jakiegokol-

wiek merytorycznego uzasadnienia, gdyż 

prawo przyznające walnemu zgromadzeniu 

(zgromadzeniu wspólników) uprawnienia 

decyzyjne w zakresie kształtowania składu 

osobowego spółki wynika wprost z przepi-

sów k.s.h. Oznacza to, że osoby występujące 

w imieniu walnego zgromadzenia posiadają 

kompetencje decyzyjne w tej materii i nie 

muszą wyjaśniać ani tłumaczyć się z podej-

mowanych decyzji. Ten fakt w istotnej mie-

rze determinuje charakter relacji łączących 

członka rady ze spółką w aspekcie realizacji 

                                                           
5 Art. 219 § 1, art. 382 § 1. Rada nadzorcza spra-
wuje stały nadzór nad działalnością spółki  
we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
6 W. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe  
w zarysie, wyd. 5, Lex a Wolters Kluwer Busi-
ness, Warszawa 2014, s. 135–147. 
7 Art. 216 § 2. Uchwałą wspólników członkowie 
rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym 
czasie.  
Art. 385 § 1. Rada nadzorcza składa się co naj-
mniej z trzech, a w spółkach publicznych co naj-
mniej z pięciu członków, powoływanych i odwo-
ływanych przez walne zgromadzenie. 

ustawowych obowiązków – nadzorowania 

działalności spółki. Uwypukla bowiem 

kwintesencję zależności jakie wiążą członka 

rady z danym podmiotem.  

W praktyce zarządzania mogą nie-

stety występować takie sytuacje, że odwołu-

je się z rady dane osoby nie dlatego, że nie-

dostatecznie nadzorowały, kontrolowały  

i rozliczały działania zarządu, lecz z zupeł-

nie innych powodów, gdyż nie chciały  

w głosowaniach bezwarunkowo popierać, 

legitymizować wszystkich poczynań (decy-

zji) kierownictwa spółki i zgłaszały w tym 

zakresie stosowne zastrzeżenia. Teorie nau-

kowe nadzoru korporacyjnego w wielu 

przypadkach znacząco rozmijają się prakty-

ką8, ponieważ w rzeczywistości nie zawsze 

dominuje prakseologiczne podejście, zdro-

wy rozsądek oraz racjonalne myślenie  

w prawidłowo pojmowanym interesie spół-

ki. Zdarzają się bowiem takie przypadki, 

kiedy członkowie rady nadzorczej wiedząc  

o podejmowaniu niekorzystnych działań,  

a nawet naruszaniu przepisów prawa przez 

członków zarządu z pełną świadomością 

tolerują i akceptują takie postępowanie.  

                                                           
8 Zupełnie inny obraz rzeczywistości organiza-
cyjnej dotyczącej nadzoru korporacyjnego moż-
na poznać dzięki lekturze wyników kontroli 
przeprowadzanych przez NIK. Dla przykładu 
jedne z ostatnio podanych do publicznej wiado-
mości raportów: Realizacja budowy i wykorzy-
stanie stadionu miejskiego we Wrocławiu (nr 
ewidencyjny: P/13/187/LWR), http://www.nik. 
gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-
nik/kontrole,13273.html 
Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udzia-
łem miasta Gliwice (nr ewidencyjny: S/14/002 
/LKA) http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-
kontroli-nik/kontrole,13288.html [31.10.2014 
r.]. 
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Co więcej, za swoją postawę zostają nagra-

dzani w ten sposób, że dzięki arbitralnym 

decyzjom walnego zgromadzenia zostają 

powołani na kolejną kadencję. Można zatem 

powiedzieć, że istota zasiadania w radzie 

nadzorczej w teoriach naukowych sprowa-

dza się do obowiązku kontrolowania i rozli-

czania poczynań zarządu zgodnie z zasada-

mi racjonalnego i sprawnego działania  

w interesie spółki. W praktyce okazuje się, 

że czasami realizacja partykularnych intere-

sów i dbanie o własne korzyści mogą być 

czynnikami mającymi większą siłę oddzia-

ływania na postawy i decyzje członków rad 

nadzorczych (nie wspominając o menedże-

rach zarządzających). 

Na tle poczynionych uwag trzeba 

uznać, że J. Jeżak słusznie stawia dwa ważne 

pytania9:  

1. w czyim interesie działają członko-

wie rady nadzorczej?  

2. czy członek rady nadzorczej powi-

nien być lojalny wobec interesu 

spółki czy też wobec akcjonariusza 

bądź grupy akcjonariuszy, dzięki 

którym znalazł się w składzie rady 

nadzorczej? 

Podejmując próbę celującą w udzielenie 

odpowiedzi na tak postawione pytania war-

to podkreślić, że członkowie rady nadzor-

czej winni działać w dobrze pojmowanym 

                                                           
9 J. Jeżak, Profesjonalny nadzór warunkiem zapo-
biegania sytuacjom kryzysowym w spółce, [w:]  
A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Fun-
dacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 41.  

interesie spółki, natomiast praktyka dowo-

dzi, że nie zawsze takie podejście jest domi-

nujące, gdyż znaczenie mają również inne 

uwarunkowania, takie jak: wzajemne  

powiązania, partykularne interesy,  

zależności i układy, które sprawiły,  

że dana osoba otrzymała możliwość peł-

nienia swojej funkcji. Pomijanie ważności 

tej grupy wskazanych czynników w rezulta-

cie prowadzi do kreowania w niektórych 

rozważaniach naukowych zniekształconego 

obrazu przedstawiającego istotę mechani-

zmów coporate governance w rzeczywisto-

ści organizacyjnej. Jest natomiast wiele racji 

w zdaniu, że osobiste wybory moralne 

członków rad nadzorczych pod groźbą ich 

odwołania przekraczają tradycyjną materię 

normatywną prawa spółek i stanowią ele-

ment szeroko rozumianej kultury korpora-

cyjnej występującej w danej spółce10.  

W uzupełnieniu warto w tym miejscu dodać, 

że rekomendacje i zalecenia zawarte  

w ostatnio tak modnych tzw. kodeksach 

dobrych praktyk, nie zastąpią elementar-

nych zasad uczciwości i praworządności,  

a także wartości etyczno-moralnych, który-

mi powinni się cechować przedstawiciele 

organów spółek.  

M. Stępień słusznie akcentuje fakt,  

że analizując mechanizmy nadzoru korpora-

cyjnego trzeba dostrzegać społeczny kon-

tekst gospodarowania oraz zwracać uwagę 

na kompetencje, zachowania i sposób postę-

powania ludzi podejmujących określone 

decyzje, bowiem to dzięki nim dochodzi  

                                                           
10 Tamże, s. 41. 
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w gospodarce do procesów wymiany.  

Autorka prezentuje przy tym pogląd, zgod-

nie z którym istotną kwestią są cechy beha-

wioralne oraz ułomności ludzkiej natury 

przejawiające się w chciwości, nierzetelno-

ści i pokusie nadużyć11. Zgadzając się z oce-

ną, że rada jest kluczową instytucją nadzoru 

korporacyjnego12, tym bardziej akcentowa-

ne zagadnienia nabierają istotnego znacze-

nia z punktu widzenia decyzji personalnych 

i procesów zarządczych w spółce (na grun-

cie nauk o zarządzaniu). Na płaszczyźnie 

prawnej kodeks spółek handlowych nie 

określa żadnych kryteriów formalnych  

i merytorycznych (poza zapisami zawartymi 

w art. 1813), jakie powinien spełniać kandy-

dat na członka rady nadzorczej. Jedyne 

ograniczenie wynika z zakazu kumulacji 

stanowisk w danej spółce oraz zakazu kon-

kurencji. 

Analizując istotę członkostwa  

w radzie nadzorczej trzeba koniecznie 

zwrócić uwagę na relacje z menedżerami 

spółki w aspekcie kompetencji decyzyjnych. 

Należy pamiętać, że to zarząd jest organem 

prowadzącym bieżące sprawy spółki, a oso-

by w nim zasiadające posiadają uprawnienia 

do rozporządzania majątkiem spółki, zacią-

                                                           
11 M. Stępień, Zagrożenia nadzoru korporacyjne-
go, „Zarządzanie i Finanse” nr 1/2013, s. 390.  
12 K. Barwacz, Rada nadzorcza w procesie nad-
zoru i zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace  
i Materiały” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 2/2011, s. 213–225. 
13 Art. 18 § 2. Nie może być członkiem zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwida-
torem osoba, która została skazana prawomoc-
nym wyrokiem za przestępstwa określone w prze-
pisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karne-
go oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. 

gania zobowiązań, czyli dokonywania tych 

czynności, które wywołują skutki prawne  

w sferze majątkowej reprezentowanego 

podmiotu. Z kolei rada nadzorcza – jako 

kolegialny organ – dokonuje (winna doko-

nywać) oceny prawidłowości i efektywności 

działania zarządu pod kątem uzyskiwania 

przez spółkę jak najlepszych wyników  

finansowych i zgodności z prawem. Z mocy 

zaś postanowień umownych, kompetencje 

rady nadzorczej mogą być rozszerzone (art. 

220 oraz 384 § 1 k.s.h.), dzięki czemu organ 

nadzorczy będzie miał prawo do wyrażania 

zgody na dokonywanie określonych czynno-

ści przez zarząd spółki. W konsekwencji 

rada nadzorcza nie tylko może wykonywać 

czynności o charakterze kontrolnym, lecz 

posiada również ważne kompetencje decy-

zyjne ograniczające zakres umocowania 

kierownictwa do reprezentowania spół- 

ki14. Umiejętne określenie (ukształtowanie) 

w wewnętrznych dokumentach spółki (sta-

tucie i regulaminie) kompetencji rady  

w stosunku do zarządu jest uważane  

za jeden z podstawowych warunków 

sprawnego działania organu nadzorczego15. 

W regulaminach rady nadzorczej 

(najczęściej dotyczy to spółek publicznych) 

pojawiają się również zapisy wskazujące  

na klika dodatkowych spraw i zasad postę-

powania, do których powinny się stosować 

                                                           
14 J. Lachowski, T. Oczkowski, Odpowiedzialność 
karna członków kolegialnych organów spółek 
kapitałowych – zagadnienia wybrane, „Prokura-
tura i Prawo” nr 2/2006, s. 27.  
15 P. Nazaruk, Rola rady nadzorczej w działalno-
ści spółki akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego” nr 4/2005, s. 23–27. 
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osoby zasiadające w radzie. Wśród najczę-

ściej spotykanych unormowań warto zwró-

cić uwagę na następujące kwestie. Zgodnie  

z przyjętym regulaminem członkowie rady 

nadzorczej zobowiązani są do: 

 zachowania tajemnicy w sprawach 

stanowiących tajemnicę służbową, 

dotyczących informacji poufnych 

oraz objętych tajemnicą handlową 

lub stanowiących tajemnicę przed-

siębiorstwa, a także informacji zwią-

zanych z postępowaniem kwalifika-

cyjnym osób kandydujących na sta-

nowisko prezesa lub członka zarzą-

du, wyników głosowania co do pod-

jętych przez radę nadzorczą uchwał, 

sposobu głosowania przez poszcze-

gólnych członków rady oraz prze-

biegu obrad rady nadzorczej, 

 zachowania w tajemnicy informacji  

i wiadomości, które uzyskano pod-

czas lub w związku z wykonywa-

niem pełnionej funkcji w radzie nad-

zorczej spółki.  

Nie we wszystkich regulaminach zawierają-

cych takie treści zostało jednak dodane,  

że w razie naruszenia obowiązku zachowa-

nia tajemnicy członkowie rady nadzorczej 

ponoszą odpowiedzialność określoną  

w przepisach prawa. Wśród innych zagad-

nień jakie zostają dookreślone w wewnętrz-

nych dokumentach dość często występuje 

zalecenie, że: 

 członek rady nadzorczej jest zobo-

wiązany do poinformowania pozo-

stałych członków rady o zaistnia-

łym konflikcie interesów i pow-

strzymania się od zabierania głosu 

w dyskusji oraz nie brania udziału  

w głosowaniu nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której zaist-

niał konflikt interesów.  

W analizowanych dokumentach nie sprecy-

zowano konsekwencji w sytuacji, gdy dana 

osoba pominie milczeniem takie informacje. 

Warto dodać, że w żadnym z przeglądanych 

regulaminów nie zostało w precyzyjny  

i jednoznaczny sposób wskazane, jakie  

sytuacje miałyby świadczyć o występowa-

niu takiego konfliktu. Zamiast tego w części 

dokumentów występuje zdanie, że: 

 w przypadku wątpliwości co do ist-

nienia konfliktu interesów, sprawę 

rozstrzyga rada nadzorcza w drodze 

uchwały. 

Nie można zaprzeczać twierdzeniu, 

że kwestia występowania konfliktu intere-

sów nie tyle może być, co zawsze jest  

subiektywnie postrzegana oraz interpreto-

wana w zależności od tego, kto wyraża swo-

je sądy wartościujące i opinie. Analizując 

procesy doboru członków organów spółek 

można zidentyfikować sytuacje, które  

są uznawane za ewidentny i rażący przejaw 

wykorzystywania posiadanej władzy i wpły-

wów dla realizacji partykularnych intere-

sów w celu osiągania wymiernych korzyści 



Wiedza Prawnicza nr 5/2014 Strona 10 

finansowych. Problem polega na tym,  

że jeśli takie zjawiska dotyczą prywatnych 

podmiotów określane są mianem przedsię-

biorczości rodzinnej, natomiast w odniesie-

niu do przedsiębiorstw z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, JST lub innych 

państwowych osób prawnych, uważa się  

je – w ocenie opinii publicznej – za przejaw 

kumoterstwa i społecznych patologii. Mimo 

ujawnianych przykładów takich sytuacji 

pojawiają się komentarze (wyjaśnienia) 

prezentujące argumenty mające podważyć 

stawianą tezę o stwierdzonych przypadkach 

interesowności. Pojęcie konfliktu interesów 

ma bowiem charakter względy i relatywny, 

a przede wszystkim zależy od przyjmowa-

nych standardów postępowania oraz norm, 

a także wartości etyczno-moralnych wyzna-

czających ramy dla podejmowanych przez 

ludzi decyzji (rozstrzygnięć). Niestety prak-

tyka dowodzi, że najczęściej stosowane  

są podwójne standardy dla oceny porów-

nywalnych zjawisk i procesów decyzyjnych. 

Najprościej rzecz ujmując można powie-

dzieć, że osoby będące u władzy są głęboko 

przekonane i pewne, że niezależnie  

od występujących okoliczności to oni mają 

bezwzględną rację i słuszność w swoim po-

stępowaniu.  

Z punktu widzenia procesów zarzą-

dczych najważniejszym zagadnieniem  

wyznaczającym ramy prawne dla funkcjo-

nowania rady nadzorczej jest kolegialny 

charakter podejmowanych decyzji. Ozna-

cza to, że rozstrzygające znaczenie w każ-

dej rozpatrywanej sprawie ma wyłącznie 

liczba oddanych głosów – nic więcej. War-

to na tym tle zauważyć w jaki sposób  

determinuje to realną możliwość sprawo-

wania skutecznego nadzoru i kontrolowania 

poczynań zarządu spółki. Biorąc pod uwagę 

sformułowanie, że rada nadzorcza podejmu-

je odpowiednie działania w celu uzyskiwa-

nia od zarządu wyczerpujących, szczegóło-

wych i rzetelnych informacji o wszystkich 

istotnych sprawach dotyczących działalno-

ści spółki, koniecznie trzeba wyjaśnić fun-

damentalną rzecz. Kierownictwo spółki – 

posługując się zręcznie dobranymi argu-

mentami – ma prawo odmówić przedsta-

wienia informacji, złożenia wyjaśnień i udo-

stępnienia żądanych dokumentów jeśli 

większość członków rady nie podejmie 

uchwały zobowiązującej zarząd do wykona-

nia takiego zadania. Może się zatem okazać, 

że do jednego bądź kilku wybranych człon-

ków rady dotarły sygnały o poważnych nie-

prawidłowościach w funkcjonowaniu spółki 

i osoby te będą chciały wystąpić z wnio-

skiem, aby na posiedzeniu rady zostały  

im przedstawione stosowne dokumenty 

dotyczące wybranych zagadnień (np. może 

chodzić o zawierane umowy, dokumenty  

z postępowań przetargowych itd.). Jeśli 

większość członków rady nie będzie zainte-

resowana poznaniem i wyjaśnieniem tych 

spraw w łatwy sposób można skutecznie 

zablokować wszystkie czynności kontrolne. 

W praktyce oznacza to, że jeśli nie ma jedno-

litego nastawienia wśród członków rady  

i jednakowych priorytetów (chęci kontro-

lowania i skrupulatnego rozliczania zarzą-
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du), wówczas taka rada staje się w istocie 

organem fasadowym, a szczytne zapisy  

i obowiązki wynikające z k.s.h. pozostają  

w sferze iluzorycznych teorii. Niestety  

w wielu opracowaniach częściej propaguje 

się hasła w stylu, że rady nadzorcze pełnią 

niezwykle odpowiedzialną funkcję stojąc  

na straży długoterminowego sukcesu spółki, 

jednocześnie nie wyjaśniając na czym tak 

naprawdę polega istota ich funkcjonowania 

w praktyce. Praca członka rady nadzorczej 

sprowadza się do głosowania nad konkret-

nymi uchwałami, spośród których więk-

szość przygotowuje biuro obsługi zarządu. 

Członek rady nadzorczej może  

co najwyżej występować z wnioskami, pro-

pozycjami spraw do rozpatrzenia, które 

mogą zostać zablokowane już nawet na eta-

pie ich zgłaszania, gdyż nie zostaną 

uwzględnione przez wymaganą większość. 

Tak więc zdanie jednostki się nie liczy, lecz 

zawsze decyduje wyłącznie siła liczby 

oddanych głosów. Można zatem skonsta-

tować, że nawet jeśli do rady nadzorczej 

trafi kilka osób niezależnych myślowo, 

kompetentnych i dobrze rozeznanych  

w działalności spółki, a do tego znających 

się na prowadzeniu czynności kontrolnych, 

wcale nie oznacza, że będzie to miało jaki-

kolwiek wpływ na skuteczność i sprawność 

działania organu, jeśli będą one pozostawa-

ły w mniejszości. I. Koładkiewicz jest zada-

nia, że zgromadzenie w radzie osób zróżni-

cowanych nie tylko pod względem płci, wie-

ku, ale również wnoszących zróżnicowane 

spektrum doświadczeń życiowych, punktów 

widzenia i kompetencji, owocuje poszerze-

niem perspektyw jej działania. Jest to bez 

wątpienia słuszna refleksja. W ocenie  

Autorki „praktycznym wymiarem tego pro-

cesu jest zmniejszenie asymetrii informacji 

przy podejmowaniu kluczowych decyzji 

biznesowych”16. Nie można jednak zapomi-

nać, że to zarząd w stosunku do rady nad-

zorczej ma wyraźną przewagę w zakresie 

dostępu do informacji na temat działalności 

spółki. Wniosek jest następujący, że w pier-

wszej kolejności większość osób zasiadają-

cych w radzie musi być zainteresowana 

rozpoznaniem określonej sprawy i zażądać 

przedłożenia określonych dokumentów 

źródłowych. Jeśli w tej kwestii nie będzie 

zgody, to nie można uznać, że inne elementy 

będą mogły skutecznie przezwyciężyć ten 

problem. Te uwagi są szczególnie ważne, 

zwłaszcza w kontekście zapisów zawartych 

w art. 382 § 4. k.s.h. w celu wykonania swo-

ich obowiązków rada nadzorcza może badać 

wszystkie dokumenty spółki, żądać  

od zarządu i pracowników sprawozdań  

i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu 

majątku spółki. 

Interesującą i ważną opinie prezen-

tuje M. Rogatko, który zwraca uwagę  

na fakt, że walne zgromadzenie akcjonariu-

szy podejmuje uchwały skutkujące określo-

nymi w nich decyzjami dla spółki, a bezpo-

średnio dla organów niższego szczebla  

w hierarchii nadzoru korporacyjnego.  

Z drugiej strony decyzje akcjonariuszy  
                                                           
16 I. Koładkiewicz, Praktyka polskich rad nadzor-
czych z perspektywy jej zagranicznych członków, 
„Organizacja i Kierowanie” nr 4/2008, s. 54.  
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podejmowane są przede wszystkim w opar-

ciu o informacje dostarczane przez zarząd  

i radę nadzorczą. „Występuje w tej relacji 

wyraźna asymetria informacyjna, prowa-

dząca do podejmowania decyzji bazujących 

na informacjach wycinkowych, o ile nie za-

fałszowanych”17. Wymaga w tym miejscu 

podkreślenia odpowiedzialność rady nad-

zorczej za zapewnienie zgodności sprawoz-

dania finansowego i sprawozdania z dzia-

łalności z przepisami ustawy o rachunko-

wości18. W praktyce te czynności sprowa-

dzają się do tego, że rada nadzorcza dokonu-

je wyboru biegłego rewidenta do przepro-

wadzenia badania spółki. 

Analizując sposób realizowania 

ustawowych obowiązków przez radę nad-

zorczą warto zauważyć, że wszystkie decy-

zje w zakresie podejmowania (lub zanie-

chania) określonych czynności faktycznych 

lub prawnych rady podejmują jej członko-

wie, wyrażając swoją wolę w głosowaniu.  

O podjęciu konkretnej decyzji przesądza 

wynik głosowania w danej sprawie. Uchwa-

ły rady nadzorczej zazwyczaj zmierzają  

do wywołania określonych skutków praw-

nych w sferze wewnętrznej lub zewnętrznej, 

z kolei akt oddania głosu przez członka rady 

nadzorczej jest uznawany za jego oświad-

czenie woli, które nie posiada charakteru 

                                                           
17 M. Rogatko, Rola i pozycja rady nadzorczej  
w spółkach giełdowych w Polsce, „Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Nau-
kowy nr 132, Warszawa 2013, s. 137. 
18 Zob. szerzej: E. Walińska, J. Gad, Odpowiedzial-
ność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe 
– doświadczenia polskich spółek publicznych, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 66/ 
2012, s. 205–215. 

jednostronnej czynności prawnej. W ramach 

sprawowanego mandatu członkowie rady 

nadzorczej mają umocowanie do dokony-

wania określonych czynności zarówno  

o charakterze prawnym (decyzje w formie 

uchwał), jak i faktycznym (sporządzanie 

opinii, kontrola i analiza dokumentów, 

sprawozdań, wysłuchiwanie wyjaśnień 

przedkładanych przez zarząd, itp.). Mandat 

członka rady wykonuje się wyłącznie osobi-

ście, nie jest możliwe działanie przez peł-

nomocnika19.  

Głosowanie nad uchwałami rady 

może mieć charakter jawny bądź tajny. Gło-

sowania tajne z reguły dotyczą spraw per-

sonalnych, chociaż zapisy niektórych regu-

laminów przewidują, że taki sposób podej-

mowania decyzji może być zastosowany 

także w innych sprawach, jeśli większość 

członków rady poprze taki wniosek.  

Do rzadkości należą zapisy stanowiące,  

że na żądanie choćby jednego członka rady 

nadzorczej, przewodniczący zarządza gło-

sowanie tajne. Na tym tle można zadać  

pytanie o wady i zalety głosowań w tych 

odmiennych formach. Z jednej strony wyda-

je się, że jawność działań i wyrażanego sta-

nowiska przez członka rady powinna być 

wartością samą w sobie, a dana osoba  

będzie miała odwagę w trakcie obrad  

publicznie przedstawić swoje zdanie (wyra-

żaną wolę) w głosowaniu. Dodatkowym 

atutem tej formuły decyzyjnej (powszechnie 

stosowanej w przypadku takich kolegial-

                                                           
19 W. Sawicz, Obowiązek lojalności członka rady 
nadzorczej..., op. cit., s. 118–128. 
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nych organów władzy publicznej jak sejm 

bądź senat) jest możliwość poznania praw-

dziwych intencji, postaw i zachowań osób 

biorących udział w obradach danego gre-

mium. Każdy członek rady ma wówczas wię-

ksze poczucie odpowiedzialności za współ-

decydowanie w procesie oceny danej spra-

wy, gdyż jego opinia będzie znana innym 

uczestnikom zebrania. Patrząc jednak ina-

czej na ten problem, głosowanie jawne może 

być również rozpatrywane pod kątem moż-

liwości wywierania ewentualnej presji  

na osoby, które ujawniają wyrażaną wolę  

na forum rady. Dzięki temu można zidenty-

fikować, kto głosuje za uchwałą, a kto sygna-

lizuje sprzeciw. Takie informacje mogą  

zostać przekazane do innych zainteresowa-

nych osób, mających wpływ na kształtowa-

nie polityki personalnej w organie nadzoru 

danej spółki.  

Głosowanie tajne z jednej strony 

może dawać członkowi rady poczucie nieza-

leżności rozumianej w ten sposób, że jego 

postawa nie będzie poddawana recenzji 

przez pozostałych uczestników. Inny punkt 

widzenia skłania do refleksji, że dzięki temu 

całkowicie rozmywa się odpowiedzialność, 

gdyż za wszystko odpowiada kolegialny 

organ, a nie konkretne osoby głosujące nad 

daną uchwałą. Jest to bardzo ważne stwier-

dzenie, ponieważ de facto i tak za każdą 

decyzję odpowiedzialność ponosi rada jako 

kolegialny organ, natomiast brak jawności 

powoduje, że trudno jest zidentyfikować 

osoby, których głosy przyczyniły się do pod-

jęcia danej decyzji (bądź jej odrzucenia). 

Taka formuła może wiązać się z pewnym 

ryzykiem i niepewnością, czy wcześniejsze 

deklaracje i stanowiska formułowane  

w jawnej dyskusji poprzedzającej tajne gło-

sowanie nad uchwałą będą miały swoje  

potwierdzenie. Ten argument ma ścisły 

związek z rozumieniem istoty zaufania 

do kandydata, który w wyniku arbitralnej 

decyzji (określonej osoby bądź kilku osób) 

ma zostać powołany w skład rady nadzor-

czej. Jest ono najczęściej postrzegane w ten 

sposób, że niezależnie od ujawnionych oko-

liczności sprawy zawsze będzie można bez-

warunkowo liczyć na głos poparcia danego 

członka rady. W nawiązaniu do tych stwier-

dzeń warto zaznaczyć, że tajne głosowanie 

może być także świadomie wykorzystywa-

nym instrumentem oddziaływania na reali-

zowane funkcje nadzorczo-kontrolne  

w przypadku, gdy komuś bardzo zależy  

na zablokowaniu drążenia niewygodnych 

tematów bądź nie rozliczeniu pojawiających 

się nieprawidłowości, itp. Klasycznym przy-

kładem może być sytuacja, kiedy do kilku 

członków rady docierają informacje o podej-

rzeniach dotyczących interesowności przy 

podejmowaniu przez zarząd określonych 

decyzji (personalnych, finansowych) czy też 

niegospodarności przy zawieraniu umów  

z wybranymi podmiotami (na określonych 

warunkach) lub w postępowaniach przetar-

gowych, co w konsekwencji uzasadnia  

potrzebę poznania i dotarcia do materiałów 

źródłowych. Wówczas wąskie grono będzie 

domagać się od zarządu złożenia stosow-

nych wyjaśnień i udostępnienia konkret-
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nych dokumentów. W radzie są jednak inne 

osoby, które nie widzą takiej potrzeby, gdyż 

ujawnienie tych informacji może być dla 

pewnych osób niepożądane, niekorzystne. 

Gdyby głosowanie miało jawny charakter 

niektórzy członkowie rady mogliby odczu-

wać pewien dyskomfort, że ich postawa 

świadczy o braku zainteresowania wywią-

zywaniem się ze statutowych obowiązków. 

Utajniona forma stwarza realną szansę  

zamknięcia danego, niewygodnego tematu, 

przy jednoczesnym podaniu argumentacji 

prawnej, że wolą rady nadzorczej było  

odstąpienie od zajmowania się określonymi 

sprawami. Tak więc, wszystko odbywa się 

zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż 

taką decyzję podjął upoważniony do tego 

organ spółki.  

Kolejnym elementem mającym zwią-

zek z omawianym tematem jest sytuacja, 

kiedy liczba oddanych głosów za i przeciw 

uchwale jest taka sama. W części analizo-

wanych regulaminów zawarto zapis,  

że w przypadku równej liczby głosów decy-

duje głos przewodniczącego. Takie rozwią-

zanie może budzić uzasadnione zastrzeżenia 

jeśli uwzględni się fakt, że każdy członek 

rady nadzorczej ma jednakowe prawo  

oddania jednego ważnego głosu. Przeciwna 

argumentacja będzie sprowadzać się  

do tego, że wprowadzone rozwiązanie  

ma przeciwdziałać sytuacjom, w których 

mogłoby dojść do potencjalnego sparaliżo-

wania pracy rady nadzorczej nad uchwała-

mi, które muszą zostać podjęte w określo-

nym czasie. Na koniec warto wspomnieć,  

że członek rady nadzorczej może się 

wstrzymać od wyrażenia swojej woli. Doty-

czy to zarówno głosowania odbywającego  

w trybie jawnym (sięgnięcie po kategorię 

„wstrzymuje się”), a także w głosowaniu 

tajnym (oddanie głosu nieważnego). Powo-

dy dla takiej postawy mogą mieć różne 

przyczyny i podłoże. Merytorycznie uzasad-

nione wydają się jedynie sytuacje, kiedy 

źródłem takich zachowań jest wyjawiony 

wcześniej konflikt interesów i członek rady 

chce w ten sposób uniknąć podejrzeń  

o stronniczość lub interesowność. W pozo-

stałych sytuacjach wydaje się, że prezento-

wana obojętność lub niezdecydowanie  

w praktyce stanowi opowiedzenie się prze-

ciw konkretnej sprawie. „Wstrzymanie się 

od głosu” w odniesieniu do uwarunkowań 

funkcjonowania kolegialnego organu nie 

zawsze jest jednak głosem całkowicie obo-

jętnym (nieznaczącym) dla dalszych losów 

procedowanej sprawy. 

Zasady wynagradzania członków 

rady nadzorczej  

Na wstępie należy wyjaśnić kto jest 

upoważniony do podejmowania decyzji 

zarządczych w przedmiotowym zakresie. 

Zdaniem Sądu Najwyższego, „art. 392 § 1 

wymaga, aby wynagrodzenie członka rady 

nadzorczej określone było w statucie albo 

uchwale walnego zgromadzenia, nie zaś  

w załączniku do protokołu zawierającego 

uchwałę. Uchwała podjęta z naruszeniem 
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art. 392 § 1 k.s.h.20 jest bezwzględnie 

nieważna”. Dodatkowo zostało podtrzyma-

ne stanowisko wyrażone już wcześniej  

w orzecznictwie, zgodnie z którym „uchwa-

ła walnego zgromadzenia wspólników 

nie może być zamieszczona w załączniku 

do protokołu sporządzonego przez nota-

riusza albowiem załącznik nie stanowi 

integralnej części protokołu (tak: wyrok 

SN z 26.9.2008 r., V CSK 91/08, Palestra 

2008, Nr 11-12, poz. 309)” 21. Nieprawidło-

we jest ponadto, aby zarząd spółki podpi-

sywał umowę cywilno-prawną o świadcze-

nie usług nadzoru zawierającą postanowie-

nia przewidujące wypadki, w których zarząd 

może wypowiedzieć taką umowę. W ocenie 

Sądu postanowienia tego rodzaju prowadzą 

do przemieszania ról i kompetencji kontro-

lującego oraz kontrolowanego. Ważny argu-

ment zawiera się w zdaniu, że istotą nadzo-

ru jest podejmowanie decyzji wiążących 

kontrolowanego, co powoduje, że niedo-

puszczalne jest, aby kontrolowany mógł 

decydować o wypowiedzeniu umowy prze-

wodniczącego organu kontrolującego. Umo-

wa dopuszczająca taką możliwość musi być 

uznana za sprzeczną z istotą zobowiązania, 

co skutkuje jej nieważnością w świetle art. 

3531 k.c.22. 

                                                           
20 Art. 392 § 1. Członkom rady nadzorczej może 
zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie 
określa statut lub uchwała walnego zgromadze-
nia. 
21 Wyrok Sądu Najwyższego z 3 listopada 2009  
r. (sygn. II CSK 181/09).  
22 Art. 3531: Strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się wła-

Najczęściej stosowaną praktyką jest 

przyznawanie członkom rady tzw. ryczał-

towego wynagrodzenia miesięcznego, które 

jest niezależne od ilości zwoływanych 

posiedzeń. W praktyce dość często wystę-

pują sytuacje, że rada nadzorcza nie obradu-

je w każdym miesiącu lecz spotyka się  

z reguły raz na kwartał jak tego wymagają 

przepisy. Dość często stosowaną praktyką 

jest różnicowanie wynagrodzeń, tzn. prze-

wodniczący rady i jego zastępcy otrzymują 

wyższe kwoty niż pozostali członkowie  

rady. Jest to uzasadnione faktem, że wyko-

nują oni dodatkowe prace związane z przy-

gotowaniem i organizacją zebrań organu 

nadzoru. Oprócz wspomnianego wynagro-

dzenia miesięcznego zasady wynagradzania 

przewidują, że członkom rady nadzorczej 

przysługuje zwrot udokumentowanych  

i uzasadnionych kosztów związanych bez-

pośrednio z udziałem w pracach rady nad-

zorczej. Może to dotyczyć np. refundacji 

kosztów podróży służbowych i noclegu, jak 

również zwrotu poniesionych wydatków 

związanych z odbywaniem innych wyjaz-

dów lub spotkań o służbowym charakterze, 

które wiążą się z zakresem wykonywanych 

obowiązków.  

Zdecydowanie o wiele rzadziej spo-

tyka się rozwiązania, które przewidują pła-

cenie członkom rady za udział w każdym 

posiedzeniu tego kolegialnego gremium. 

Można by nawet powiedzieć, że są to jed-

nostkowe przypadki. Analizując dokumenty 

                                                                                    
ściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego. 
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(udostępnione do publicznej wiadomości  

na stronach internetowych spółek) określa-

jące zasady wynagradzania członków rad 

nadzorczych, nie spotyka się rozwiązań, 

które miałyby na celu pozbawienie prawa 

do otrzymywania świadczeń pieniężnych  

w przypadku nieobecności na spotkaniu 

rady – używa się bowiem określenia „nie-

usprawiedliwiona nieobecność”. Co to ozna-

cza w praktyce daje się łatwo wyjaśnić. Bez 

najmniejszego trudu można powołać się  

na inne ważne sprawy np. związane z wyko-

nywaniem pracy zawodowej, powody oso-

biste, nagłe problemy zdrowotne, bądź inne 

zręcznie podane przesłanki, które będą sta-

nowić argumentacje dla umotywowania 

absencji. 

Na gruncie nauk o zarządzaniu,  

a także z punktu widzenia sprawności  

mechanizmów nadzoru korporacyjnego (nie 

w teorii lecz w praktyce) sprawą dyskusyjną 

jest to, czy bardziej zasadne i motywujące 

byłoby przyznawanie członkom rady wyna-

grodzenia za udział w każdym posiedzeniu 

czy też za prawidłowe należy uznać to dru-

gie najczęściej stosowane rozwiązanie, czyli 

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.  

Odpowiedź na tak postawione pytanie 

oczywiście będzie się różnić w zależności  

od tego, kto wyraża opinie i sądy wartościu-

jące. Podobnie będzie w przypadku tłuma-

czenia i przekonywania do swoich racji. 

Podejmując próbę ustosunkowania się  

do nakreślonego problemu można przyj-

mować różne perspektywy myślowe i spo-

soby rozumowania.  

Dwuznaczna i wysoce polemiczna 

opinia A. Nartowskiego wyraża się w twier-

dzeniu, że „wynagradzanie członków rady 

za udział w posiedzeniu (najczęściej 

śmieszną kwotą) jest czytelnym sygnałem 

słanym przez spółkę rynkowi: „moja rada 

nadzorcza jest fikcją, żałosnym parawanem, 

składa się ona z ornamentariuszy23 byle jak 

pracujących, więc byle jak opłacanych”. 

Rozpatrując ten problem z innej perspekty-

wy można by powiedzieć, że takie rozwią-

zanie będzie stanowić motywację do organi-

zowania obrad rady częściej niż raz  

na kwartał, a spółka nie płaci za te miesiące, 

w których rada nie pracuje. Inna argumen-

tacja będzie akcentować fakt, że takie roz-

wiązanie może w istocie przyczynić się  

jedynie do zwoływania częściej obrad rady 

(z wiadomego powodu), a niekoniecznie 

musi oznaczać poprawę efektywności spra-

wowanego nadzoru. Wykonywanie profe-

sjonalnego nadzoru wymaga bez wątpienia 

poświęcania bardzo wiele czasu na pozna-

wanie spółki i jej problemów nie tylko 

przedstawianych według zarządu, lecz wy-

musza potrzebę samodzielnego zdobywania 

wiedzy poza formalnymi posiedzeniami.  

Z racji stosunku łączącego członka rady  

ze spółką jasno wynika, że nie jest to rela-

cja o charakterze pracowniczym, a zasa-

                                                           
23 Termin „ornamentariusz” oznacza członka 
rady nadzorczej, który nie wnosi do spółki ni-
czego istotnego, nie wzbogaca rady, nie kreuje 
wartości, a tylko krasi nadzór swoim nazwi-
skiem i autorytetem, promiennym obliczem, 
wpływami, ową „nieznośną lekkością bytu”  
w organie spółki, http://www.andrzejnartowski 
.pl/slownik-wyrazow-w-budowie/   
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dy wynagradzania nie mają charakteru 

zadaniowego i nie są uzależnione od efek-

tów pracy bądź też wyników ekonomicz-

nych osiąganych aktualnie przez spółkę. 

Można pokusić się o sformułowanie kon-

trowersyjnej lecz w znacznej mierze uza-

sadnionej opinii, że członków rady nadzor-

czej przede wszystkim wynagradza się  

za to, że wskazane (polecone, zarekomen-

dowane) osoby po podpisaniu listy obec-

ności legitymizują w głosowaniach poczy-

nania z góry ustawionego (wskazanego) 

zarządu spółki i figurują w KRS.  

Zasady wynagradzania członków rad 

nadzorczych mogą być również rozpatry-

wane w relacji do apanaży pobieranych 

przez kadrę zarządzającą. A. Nartowski pre-

zentuje pogląd, że „nożyce zarobków  

w zarządach i radach nadzorczych są coraz 

bardziej rozwarte, za co odpowiedzialność 

ponoszą w znacznej mierze same rady,  

ponieważ najczęściej to one ustalają zarobki 

w zarządach”. Autor uważa, że opinia  

publiczna nie zdaje sobie sprawy, iż w pol-

skich spółkach giełdowych członkowie rad 

nadzorczych zarabiają o wiele za mało,  

w związku z czym są oni zdemotywowani,  

a ich otoczenie zdemoralizowane. W dalszej 

części stawia pytanie: co bardziej szkodzi 

rynkowi: zawyżone zarobki zarządów, czy 

zaniżone wynagrodzenia rad nadzorczych24. 

Odnosząc się do pierwszej wypowiedzi 

można w obiektywny i niepodważalny spo-

sób wykazać słuszność zaprezentowanego 
                                                           
24 A. Nartowski, Ornamentariusze, Gazeta Giełdy 
Parkiet, 29.07.2014 r. http://www.andrzejnarto 
wski.pl/ornamentariusze/ [31.10.2014 r.]. 

rozumowania, że rozwarstwienie poziomu 

wynagrodzeń członków zarządu i rady jest 

znaczące. Do takich wniosków można dojść 

na podstawie analizy informacji zawartych 

w raportach spółek. Jeśli chodzi o drugą 

część zdania, że członkowie rady z własnej 

inicjatywy przyznają prezesom spółek nie-

przyzwoicie wysokie wynagrodzenie,  

z tą opinią należy polemizować. Po pierw-

sze, w teoriach naukowych świadomie gło-

szone są slogany i tworzy się iluzoryczny 

przekaz dotyczący relacji pomiędzy orga-

nami spółki i prawdziwymi motywami dla 

powoływania określonych osób w skład 

rady nadzorczej. Członkowie rady mają 

świadomość, że to dzięki arbitralnym decy-

zjom określonych osób otrzymali szansę 

zarobienia dodatkowych pieniędzy i wiedzą, 

że w wielu przypadkach muszą tak głoso-

wać, jak sobie tego życzą ich protektorzy. 

Jeśli ktoś będzie chciał zachowywać własne 

zdanie oraz kierować się swoimi prioryte-

tami, może bardzo łatwo zostać odwołany  

z funkcji, a wiele innych kandydatów chęt-

nie przyjdzie na jego miejsce i za te same 

pieniądze będzie spełniać wszystkie ocze-

kiwania swojego mocodawcy. Takie są rea-

lia, że zajęcie w radzie nadzorczej przede 

wszystkim jest traktowane jako źródło  

dodatkowego dochodu za określoną posta-

wę. Najważniejszym zadaniem członka rady 

staje się wyrażanie zgody, akceptowanie 

stanowiska zarządu, a nie wnikliwe kontro-

lowanie i bezstronne rozliczanie wszystkich 

poczynań zarządu czy decyzje oraz działania 

rodzące określone skutki finansowe są fak-
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tycznie podejmowane w imię prawidłowo 

rozumianego interesu spółki, czy może  

w większym stopniu – jedynie pod pozo-

rem dbania o rozwój i tzw. dobro spółki – 

procesy te w rzeczywistości mają zwią-

zek z realizacją partykularnych intere-

sów wąskiego grona wybranych benefi-

cjentów. Niestety w teoretycznych rozwa-

żaniach na temat nadzoru korporacyjnego 

dość często podaje się przekaz informacyj-

ny, który w wielu przypadkach wydaje się 

być kompletnie oderwany od realiów rze-

czywistości organizacyjnej.  

Trzeba się zgodzić z oceną, że wielu 

spółkach giełdowych wynagrodzenia człon-

ków rad nadzorczych są niewspółmiernie 

niższe w stosunku do tego ile zarabiają 

członkowie zarządu25. Wydaje się jednak nie 

do końca trafna opinia, że członkowie rad 

nadzorczych zarabiają za mało, jeśli 

uwzględni się ich rzeczywisty czas pracy, 

wykonywane faktycznie czynności i wysiłek, 

w porównaniu do innych wysokokwalifiko-

wanych specjalistów, którzy za cały miesiąc 

ciężkiej pracy wymagającej niejednokrotnie 

dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania, 

otrzymują pensje o wiele niższą niż człon-

kowie rad nadzorczych tych spółek. W wielu 

spółkach wynagrodzenia dla osób zasiada-

jących w organie nadzoru kształtują się  

na poziomie powyżej 10 tys. PLN miesięcz-

nie, za „pracę”, która de facto sprowadza się 

do podpisania listy obecności i podno-

szenia ręki do góry przy głosowaniach,  
                                                           
25 Zob. szerzej: http://www.pwc.pl/pl/publi-
kcje/2014/wynagrodzenia_zarzadow_2013.jhtm
l [31.10.2014 r.]. 

co łącznie zajmuje kilka godzin na prze-

strzeni czasowej kilku miesięcy. Przeciwnicy 

takiego rozumowania powiedzą, że jest  

to uproszczenie problemu, bowiem pełnie-

nie funkcji w radzie jest bardzo odpowie-

dzialnym zajęciem i trzeba mieć rozległą 

wiedzę i bogate doświadczenia zawodowe 

(najlepiej w organach spółek), aby móc 

sprostać tym wszystkim zadaniom. Człon-

kowie rad nadzorczych wykonują niezwykle 

ważną funkcję, bowiem organ nadzorczy 

stoi na straży długoterminowego sukcesu 

spółki. 

Kolejne interesujące myśli A. Nar-

towskiego zawierają się w następującym 

zdaniu: „wielu prezesów prywatnie przy-

znaje, że owszem, wynagrodzenia członków 

rady nadzorczej są rozpaczliwie niskie, lecz  

i tak są za wysokie, skoro nadzorcy speł-

niają wyłącznie rolę ornamentariuszy  

i nie sprawują nadzoru nad działalnością 

spółki, ponieważ nie potrafią: nie ogarniają 

złożonych dziedzin jej działalności, nie  

rozumieją natury prowadzonego przez nią 

przedsiębiorstwa”26. Nie kwestionując wia-

rygodności przywoływanych opinii należy  

w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że for-

mułowany przekaz biegunowo różni się 

od wniosków i spostrzeżeń zawartych  

w raporcie z badań obejmujących spółki 

publiczne notowane na GPW27, w którym 

                                                           
26 A. Nartowski, Ornamentariusze, http://www 
.andrzejnartowski.pl/ornamentariusze/  
27 K. Szułdrzyński, T. Magda, Rady Nadzorcze 
2014. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach 
publicznych notowanych na GPW, PWC i Amrop, 
Warszawa 2014, http://www.pwc.pl/pl/publi 
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podkreśla się rozległą wiedzę, kompetencje 

i zaangażowanie osób zasiadających  

w radach. Z drugiej strony należy powie-

dzieć, że gdyby do rady nadzorczej trafiały 

osoby bezstronne, samodzielne myślowo  

i niezależne, to wielu wypowiadających się 

w ten sposób prezesów mogłoby zostać 

bardzo szybko rozliczonych za podejmowa-

ne decyzje i działania, a być może nawet 

nigdy by nie zostali powołani na swoje sta-

nowiska. Wydaje się ponadto, że o wiele 

bardziej pouczające i wartościowe (dla 

wzbogacenia wiedzy z zakresu mechani-

zmów nadzoru korporacyjnego) byłoby 

poznanie odpowiedzi m.in. na pytania:  

w jaki sposób (dzięki komu, z czyjego nada-

nia, poparcia) prezesi otrzymali szansę pra-

cy na zajmowanym stanowisku, jakie czyn-

niki stanowią determinantę karier mene-

dżerskich w spółkach, jakie są metody i kry-

teria doboru członków rad nadzorczych, 

jakie są powiązania członków rad nadzor-

czych, jakie funkcje pełnią w innych spół-

kach, itp. 

W kwestii polityki płacowej poza 

spółkami, do których mają zastosowanie 

przepisy tzw. ustawy kominowej28, w pozo-

stałych podmiotach nie obowiązują żadne 

ograniczenia dotyczące wynagradzania 

członków rad nadzorczych. W związku  

z tym tylko od woli danej spółki zależy ile 

będzie chciała płacić osobom pełniącym 

                                                                                    
kacje/2014/rady-nadzorcze-2014.jhtml 
[31.10.2014 r.]. 
28 Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagra-
dzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 – t.j.). 

zaszczytną funkcję w organie nadzorczym. 

Co więcej, w zdecydowanej większości spó-

łek kapitałowych wynagrodzenie członków 

rady nadzorczej nie ma jawnego charakte-

ru – nie jest podawane do publicznej wia-

domości. Inna ważna kwestia dotyczy tego, 

że poza określonymi kategoriami spółek  

z udziałem państwowych osób prawnych,  

w stosunku do pozostałych podmiotów 

prywatnych nie obowiązują żadne ograni-

czenia w zakresie możliwości kumulo-

wania stanowisk w organach nadzor-

czych spółek29, a także nie ma wymogu 

posiadania określonych kwalifikacji formal-

nych, aby można było pełnić funkcje członka 

rady. Takie rozwiązania sprawiają, że człon-

kostwo w radach kilku (bądź kilkunastu) 

spółek może być bardzo intratnym zajęciem, 

nie wymagającym szczególnych nakładów 

czasowych i wysiłku, gwarantującym jedno-

cześnie wybranym osobom bardzo pokaźne 

zarobki. Powołanie w skład rady nadzorczej 

spółki określonej osoby może być również 

idealnym sposobem na legalne odwdzię-

czanie się za okazaną w przeszłości przy-

chylność, pomoc lub inną przysługę.  

Za przychód z tytułu członkostwa 

w organie nadzoru spółki uznaje się każde 

świadczenie, jakie otrzymuje dana osoba  

w związku z pełnieniem obowiązków człon-

ka rady. Przychody członka rady nadzorczej 

są traktowane jako przychody z działalności 

wykonywanej osobiście, co wynika z art.  

                                                           
29 Zob. szerzej: W. Walczak, Kumulowanie stano-
wisk w organach spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa, „Wiedza Prawnicza” nr 3/2014, s. 3–23, 
http://www.wiedzaprawnicza.pl/3-2014.html  
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13 pkt 7 u.p.d.o.f.30 Obejmują one otrzymy-

wane lub pozostawione do dyspozycji 

członka rady pieniądze i wartości pieniężne 

oraz wartość otrzymanych świadczeń  

w naturze, a także innych nieodpłatnych 

świadczeń (art. 11 u.p.d.o.f.). Oznacza to,  

że do przychodu zalicza się nie tylko samo 

wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji 

członka rady nadzorczej, lecz również  

np. świadczenia w postaci kursów, szkoleń 

czy zwrotu kosztów podróży służbowych.  

W przypadku diet i innych należności  

wypłacanych z racji wyjazdów odbywanych 

w związku z wykonywaniem obowiązków 

członka rady, są one przychodem, który jest 

zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 

ust 1 pkt 16 u.p.d.o.f i stanowi podstawę 

wymiaru składki zdrowotnej na podstawie 

art. 81 ust 1 ustawy zdrowotnej31. Aktualnie 

osoby zasiadające w radach nadzorczych 

podlegają obowiązkowo tylko ubezpiecze-

niu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru 

składki na to ubezpieczenie stanowi kwota 

przychodu w rozumieniu przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy zdrowotnej).  

Ta sytuacja może się jednak zmienić. 

                                                           
30 Art. 13 pkt 7: Za przychody z działalności  
wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane 
przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoły-
wania, należące do składu zarządów, rad nadzor-
czych, komisji lub innych organów stanowiących 
osób prawnych. 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012  
r. poz 361 ze zm).  
31 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 24 ze 
zm). 

Istota zmian proponowanych  

w projekcie rządowym32 ma polegać na tym, 

że członkowie rad nadzorczych zostaliby 

objęci obowiązkowo ubezpieczeniem 

emerytalnym i rentowym. Zakłada się,  

że „podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne członków rad nadzorczych 

stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,  

a płatnikiem składek byłby podmiot, w któ-

rym działa rada nadzorcza”. Przedstawia- 

jąc uzasadnienie dla takiego rozwiązania 

stwierdzono, że „coraz większa grupa osób 

uzyskuje niejako w ramach wynagrodzenia 

dodatkowe przychody, które w normalnych 

warunkach podlegałyby składce na ubezpie-

czenia społeczne”33. Jest to prawidłowe  

i logiczne rozumowanie, którego nie daje się 

podważyć. Nowe regulacje mają na celu 

zapewnić wskazanej grupie osób lepszą 

ochronę ubezpieczeniową, co także przełoży 

się na wyższą emeryturę. Nie ulega wątpli-

wości, że jest to korzystne rozwiązanie  

z punktu widzenia ZUS i może być pozytyw-

nie oceniane przez członków rad nadzor-

czych, którzy jeszcze nie nabyli uprawnień 

emerytalnych, chociaż w tej kwestii z pew-

nością zdania mogą być podzielone. Należy 

bowiem pamiętać, że zasiadanie w radzie 

nadzorczej spółki przez zdecydowaną więk-

szość osób jest postrzegane wyłącznie  

w kategorii źródła dodatkowych dochodów, 

a nie jako podstawowe i jedyne miejsce  

zatrudnienia. Trudno polemizować z tą opi-
                                                           
32 Zob. szerzej: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista 
/2/projekt/175982 [31.10.2014 r.]. 
33 Tamże.  
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nią, zważywszy na fakt, że członek rady 

nadzorczej z prawnego punktu widzenia nie 

jest pracownikiem, a wykonywane przez 

niego zajęcie trafniej jest określać mianem 

pełnienia funkcji, wykonywania mandatu  

i sprawowania władzy, a niekoniecznie pra-

cy w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Przedawnienie roszczeń o zapłatę 

wynagrodzenia 

Istotą spornego zagadnienia rozpa-

trywanego przez Sąd było rozstrzygnięcie 

czy roszczenie członka rady nadzorczej 

spółki akcyjnej o zapłatę wynagrodzenia 

przyznanego zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h., 

przedawnia się na podstawie art. 751 pkt 1 

w zw. z art. 750 k.c., czy art. 118 k.c.? 

Wymaga zauważenia, że ta kwestia 

nie została uregulowana wprost w przepi-

sach k.s.h., tak więc w omawianym przypad-

ku winno się stosować przepisy k.c. Na tym 

tle pojawiają się jednak kolejne niejasno- 

ści związane z udzieleniem odpowiedzi  

na następujące pytania: 

 czy stosunek prawny wiążący spółkę 

i członka rady nadzorczej można  

zakwalifikować jako świadczenie 

usług w rozumieniu art. 750 k.c.? 

 czy członka rady nadzorczej,  

w zakresie wykonywania czynności 

nadzorczych, można uznać za „oso-

bę, która stale lub w zakresie dzia-

łalności swojego przedsiębiorstwa 

trudni się czynnościami danego  

rodzaju”, w rozumieniu art. 751 pkt 

1 k.c.? 

Zdaniem Sądu Najwyższego, „roszczenie 

członka rady nadzorczej o wypłatę przewi-

dzianego w art. 392 § 1 k.s.h. wynagrodze-

nia za pełnienie tej funkcji jest elementem 

stosunku prawnego łączącego członka rady 

nadzorczej ze spółką, w której pełni funkcję 

piastuna organu nadzorczego”. Termin 

przedawnienia roszczenia członka rady 

nadzorczej spółki akcyjnej o wynagro-

dzenie przyznane zgodnie z art. 392 § 1 

k.s.h. określa art. 118 k.c.”34. 

W uzasadnieniu zwrócono w pierw-

szej kolejności uwagę, że określenie charak-

teru stosunku prawnego łączącego członka 

rady nadzorczej ze spółką ma fundamental-

ne znaczenie, gdyż dopiero wówczas możli-

we będzie stwierdzenie, czy w analizowanej 

sytuacji będą miały zastosowanie przepisy 

szczególne k.c. dotyczące kwestii przedaw-

nienia roszczeń. Jak wyjaśniono wcześniej 

nie można go uznać za stosunek umowny, 

ponieważ jest szczególnym stosunkiem  

organizacyjnym (korporacyjnym). W związ-

ku z tym należy uznać, że wypłata wynagro-

dzenia członkowi rady nadzorczej z tytułu 

pełnionej funkcji stanowi streść stosunku 

organizacyjnego istniejącego między spółką 

a członkiem rady nadzorczej od momentu 

jego powołania w skład tego organu. W lite-

raturze przedmiotu wskazuje się, że stosu-

nek korporacyjny istniejący między człon-

kiem rady nadzorczej a spółką jest najbar-

                                                           
34 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 
2014 r. (sygn. III CZP 104/13).  
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dziej zbliżony do umowy zlecenia co mogło-

by prowadzić do wniosku, że w kwestiach 

nieuregulowanych w k.s.h. należy stosować 

zawarte w k.c. przepisy o zleceniu. Jest  

to jednak nieprawidłowe i błędne rozumo-

wanie, ponieważ „zgodnie z art. 750 k.c., 

przepisy o zleceniu, a więc także art. 751 pkt 

1 k.c., stosuje się odpowiednio jedynie  

do umów o świadczenie usług i to tylko  

takich umów o świadczenie usług, które nie 

są uregulowane innymi przepisami”35.  

W dalszej części wyjaśniono, że prawo  

do wynagrodzenia dla członka rady nie 

wynika ze stosunku umownego. W odnie-

sieniu do stosunku organizacyjnego łączą-

cego członka rady ze spółką elementy 

przedmiotowo istotne są uregulowane – 

choć nie wyczerpująco – przepisami k.s.h.36, 

a więc „innymi przepisami”, w rozumieniu 

art. 750 k.c. Wobec powyższego w tej sytua-

cji trzeba wykluczyć możliwość zastosowa-

nia przepisów o zleceniu do kwestii prze-

dawnienia roszczenia o wynagrodzenie 

członka rady nadzorczej. „W orzecznictwie 

Sądu Najwyższego ugruntowane jest  

bowiem stanowisko, że przewidziane w art. 

750 k.c. odesłanie do przepisów o zleceniu 

nie ma zastosowania jeżeli jakaś umowa  

o świadczenie usług została uregulowana, 

choćby niewyczerpująco, w innych przepi-

sach. W takiej sytuacji w kwestiach nie ure-

gulowanych tymi przepisami mają zastoso-

                                                           
35 Tamże.  
36 Przepisami k.s.h. regulującymi prawa i obo-
wiązki oraz zasady odpowiedzialności członków 
rady nadzorczej (m.in. art. 293 § 2, art. 382, art. 
383, art. 390 § 3, art. 392 § 1, art. 483 § 2). 

wanie przepisy ogólne k.c., a nie przepisy  

o umowie zlecenia, co w szczególności doty-

czy przedawnienia roszczeń z takiej umowy, 

które reguluje art. 118 k.c., a nie art. 751 pkt 

1 k.c.37”. 

W konsekwencji SN uznał, że rosz-

czenia członków rad nadzorczych o wyna-

grodzenie ulegają przedawnieniu na ogól-

nych zasadach art. 118 k.c.38. Oznacza to,  

że w zależności od tego, czy wynagrodzenie 

to jest świadczeniem okresowym, czy  

np. jednorazowym, odpowiednio należy 

przestrzegać trzyletniego bądź dziesięcio-

letniego terminu przedawnienia. Jednocze-

śnie w wydanym orzeczeniu Sąd nie wska-

zał, który z tych terminów należy stosować. 

Rezygnacja z pobierania wyna-

grodzenia przez członka rady 

nadzorczej  

Mając na uwadze wcześniej przywo-

ływany przepis art. 392 § 1 k.s.h. członkom 

rady nadzorczej może zostać przyznane 

wynagrodzenie. Warto w tym miejscu przy-

pomnieć, że wypłata wynagrodzenia człon-

kom rady nadzorczej z tytułu pełnionej 

funkcji w organie spółki stanowi element 

treści stosunku organizacyjnego (korpora-

cyjnego), jaki łączy te osoby ze spółką.  

Na tym tle rodzi się pytanie: czy w przypad-

                                                           
37 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 
2014 r. (sygn. III CZP 104/13). 
38 Art. 118: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, 
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz rosz-
czeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – trzy lata. Ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121). 
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ku kiedy członek rady nadzorczej spółki 

złoży oświadczenie o rezygnacji z pobiera-

nia wynagrodzenia wówczas w takiej sytua-

cji będzie stanowić to przychód spółki  

z tytułu nieodpłatnego świadczenia podle-

gający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 

pkt 2 ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych? 

Podejmując próbę odpowiedzi  

na postawione pytanie trzeba zauważyć,  

że na gruncie prawa podatkowego pod poję-

ciem nieodpłatnych świadczeń rozumie się 

wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia 

prawne, których następstwem jest uzyska-

nie korzyści kosztem innego podmiotu.  

Będą to również wszystkie zdarzenia praw-

ne i gospodarcze w działalności podatnika, 

których skutkiem jest nieodpłatne – nie-

związane z kosztami lub inną formą ekwi-

walentu – przysporzenie majątku tej osobie, 

mające konkretny wymiar finansowy. Za 

istotną cechę świadczenia nieodpłatnego 

uznaje się to, że otrzymujący takie świad-

czenie nie jest zobowiązany do wykonania 

jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego 

(ekwiwalentu). Biorąc pod uwagę powyższe 

przesłanki należy stwierdzić, że dla uznania 

określonego świadczenia za nieodpłatne 

(stanowiące źródło przychodu i podlegające 

opodatkowaniu) konieczne jest istnienie 

takiego stosunku prawnego, na podstawie 

którego jeden podmiot dokonuje określone-

go świadczenia, drugi natomiast to świad-

czenie przyjmuje nieodpłatnie – co oznacza, 

że nie jest zobowiązany do wykonania ja-

kiegokolwiek świadczenia wzajemnego. W 

przypadku rezygnacji z wynagrodzenia peł-

nienie funkcji członka rady nadzorczej trze-

ba postrzegać jako świadczenie otrzymywa-

ne przez spółkę, które nie jest świadczeniem 

ekwiwalentnym, gdyż nie jest związane  

z kosztami spółki lub inną formą ekwiwa-

lentu. Dana spółka nie jest zobowiązana  

do wykonania jakiegokolwiek świadczenia 

wzajemnego. Jednocześnie wykonywanie 

ustawowych zadań przez członków rady 

nadzorczej ma dla spółki konkretny wymiar 

finansowy w postaci niewypłacanego wyna-

grodzenia za pełnioną funkcję i tym samym 

stanowi przysporzenie majątku spółki. Taka 

sytuacja będzie oznaczać, że spółka uzysku-

je nieodpłatne świadczenia, które podlegają 

opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych39. Innymi słowy po stronie spółki, 

w związku z niewypłacaniem wynagrodze-

nia na rzecz osoby pełniącej funkcję członka 

rady nadzorczej powstanie przychód podle-

gający opodatkowaniu.  

Tożsame stanowisko zajął Woje-

wódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 

który uznał, że wykonywanie funkcji 

członka Rady Nadzorczej spółki, uwa-

runkowane brakiem pobierania z tego 

tytułu wynagrodzenia, jak również  

w przypadku rezygnacji przez członka 

Rady Nadzorczej spółki z wynagrodzenia 

z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi dla 

                                                           
39 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2014 r. nr 
IBPBI/1/423-3/14/KB, http://interpretacje-pod 
atkowe.org/czlonkowie-rady-nadzorczej/ibpbi-
1-423-3-14-kb [31.10.2014 r.]. 
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spółki przychód podatkowy z tytułu nie-

odpłatnych świadczeń, w związku z treścią 

art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.40”. W uzasad-

nieniu podkreślono, że zgodnie z art. 12 ust. 

1 pkt 2 u.p.d.o.p.41 przychodem jest wartość 

otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłat-

nych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych 

otrzymanych przez zakłady budżetowe, 

gospodarstwa pomocnicze jednostek budże-

towych, spółki użyteczności publicznej  

z wyłącznym udziałem jednostek samorzą-

du terytorialnego lub ich związków  

od Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków w nieod-

płatny zarząd lub używanie. Dodatkowo 

powołano się Utrwalone w orzeczni- 

ctwie sądowo-administracyjnym stanowi-

sko wskazujące, że na pojęcie nieodpłatne 

świadczenie ma na gruncie prawa podatko-

wego szersze znaczenie niż w prawie  

cywilnym. W ocenie sądu „nieodpłatnym 

świadczeniem jest uzyskana przez podatni-

ka wymierna korzyść majątkowa niezwią-

zana z poniesieniem wydatków, powsta-

niem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia 

wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalen-

tu”. Odnosząc się do analizowanego zagad-

nienia dla ustalenia czy określone świad-

czenie uzyskane przez podatnika stanowi 

                                                           
40 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego we Wrocławiu z 22 stycznia 2014 r. (sygn. I 
S.A./Wr 2061/13).  
41 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 
2011 r., poz. 397, ze zm.) 

dla niego przychód, o którym mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wymagana była 

ocena charakteru dokonanego rodzaju 

czynności i zbadania czy należy ona  

do czynności przysparzających, w przypad-

ku których strona dokonująca przysporze-

nia otrzymuje w zamian korzyść majątkową. 

W rozpatrywanej sprawie uznano, że spółka 

uzyskuje nieodpłatne świadczenie mające 

konkretny wymiar finansowy, przejawiający 

się w możliwości dysponowania kwotą sta-

nowiącą równowartość wynagrodzenia, 

które stanowiłoby koszt spółki w przypad-

ku, gdyby zostało one wyznaczone i wypła-

cone. W rezultacie przysporzenie obejmuje 

zatem zaoszczędzone wydatki, które spółka 

zobowiązana byłaby ponieść w sytuacji, 

kiedy otrzymywane przez nią świadczenie 

miałoby charakter ekwiwalentny42. 

Podsumowanie 

W świetle zaprezentowanych roz-

ważań można powiedzieć, że rada nadzor-

cza nie stanowi niezależnego instrumentu 

kontrolowania działalności spółki lecz jest 

wewnętrznym mechanizmem sprawowania 

władzy dającym legitymizacje do podejmo-

wania określonych decyzji przez zarząd 

spółki. Działalność organów nadzorczych 

jest dość często w literaturze przedmiotu 

przedstawiana w nieco innym ujęciu niż  

ma to faktycznie swoje odzwierciedlenie  

w rzeczywistości. Zasadnicza różnica polega 

na tym, że do rad nadzorczych są powoły-

wane osoby, które mają zadanie wspierać  

                                                           
42 Tamże.  
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i umacniać poczynania z góry ustawionego 

zarządu spółki, a nie po to, aby w sposób 

niezależny skutecznie kontrolować i rozli-

czać wszystkie działania podejmowane 

przez zarząd, kierując się prawidłowo  

rozumianym interesem spółki, ocenianym 

według obiektywnych kryteriów ekono-

micznych i prawnych. Jak podkreśla T. Ocz-

kowski kolegialne organy ponoszą odpo-

wiedzialność za zaniechanie wykonania 

obowiązku dbałości o interes majątkowy 

mocodawcy43. Wieloczynnikowo uwarun-

kowane i złożone relacje pomiędzy organa-

mi spółki sprawiają jednak, że nie zawsze 

interes przedsiębiorstwa będzie jednakowo 

rozumiany przez wszystkich interesariuszy. 

Realizacja partykularnych celów i możli-

wość osiągania ponadprzeciętnych korzyści 

przez wąskie grono wybrańców kosztem 

pozostałych członków organizacji jest nie-

odłącznym elementem procesów zarządza-

nia w każdej organizacji.  

Rady nadzorcze są ważnym ogni-

wem systemu władzy w spółkach i właśnie 

do tego sprowadza się ich główna rola. Poza 

nielicznymi wyjątkami (spółki pozostające 

w nadzorze właścicielskim MSP) nie stosuje 

się nawet otwartych metod doboru człon-

ków rad nadzorczych, gdyż do pełnienia tej 

funkcji trafia się przez wyłącznie dzięki 

układom i powiązaniom z właścicielami, 

akcjonariuszami przedsiębiorstwa. Oznacza 

                                                           
43 T. Oczkowski, Nadużycie zaufania w prowa-
dzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawno-
karne oceny i konsekwencje, Lex a Wolters Klu-
wer Business, Warszawa 2013, s. 269–271. 

to, że nie publikuje się takich „ogłoszeń  

o pracę”. 

 

Dr Waldemar Walczak, adiunkt, Uniwersy-

tet Łódzki 
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The chosen problems of functioning the 

supervisory boards of companies – con-

ditions that influence on decision-

making processes and principles of re-

muneration 

 

Summary 

The purpose of this study is presenting de-

liberations discussing chosen organization-

al-legal problems associated with activity of 

supervisory boards of companies. In the 

first part were explained characteristic fea-

tures of legal relationship between a mem-

ber of supervisory board and the company. 

They are being visualized with reference to 

corporate governance system and control 

function realizing by supervisory boards.  

The next fragment contains the critical ana-

lysis of conditions that influence on deci-

sion-making processes. It concentrates on 

identifying key factors which have impact 

on people’s attitudes and organizational 
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behaviours in management practice. The 

distant part of paper is devoted to principles 

of remuneration paid to members of the 

supervisory boards and problems which can 

appear in organizational practice. 
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Formy popełniania zbrodni przeciwko ludzkości  

w prawie międzynarodowym karnym i polskim prawie karnym 

dr Dominika Dróżdż 

 
Opis tematu 

Artykuł odnosi się do form popeł-

nienia zbrodni przeciwko ludzkości. Prowa-

dzone rozważania mają odpowiedzieć  

na pytanie, czy może być zastosowana zasa-

da komplementarności związana ze Statu-

tem MTK, pozwalająca na wprowadzenie 

formy sprawstwa zbrodni przeciwko ludz-

kości do polskiego prawa karnego. 

Article is connected with forms  

of the crime against humanity in Polish and 

International Criminal Law in regard  

to principle of complementarity. 

Wstęp 

Trudno jest sobie wyobrazić jed-

nostkę popełniającą samodzielnie zbrodnię 

przeciwko ludzkości bez udziału innych 

sprawców1. Do podobnych wniosków  

doszedł W. A. Schabas, prowadząc swe roz-

ważania na gruncie koncepcji związanych  

                                                           
1 Opracowanie to zostało zainspirowane rezolu-
cją 1970 związaną z sytuacją w Libii. W rezolucji 
tej zamieszczono fragment odwołujący się do 
czynów popełnianych systematycznie i na sze-
roką skalę przeciwko ludności cywilnej „co może 
prowadzić do zbrodni przeciwko ludzkości”. RB 
przedstawiła sytuację w Libii. M. Milanovic,  
Security Council Adopts Resolution 1970 (2011) 
with respect to Lybia, EJIL Talk, 27.02.2011. 
Opracowanie przedstawia rozwiązania krajowe  
i międzynarodowe związane ze zbrodnią prze-
ciwko ludzkości.. 

ze zbrodniami ludobójstwa2, a nie zbrodnią 

przeciwko ludzkości. Wziął też można pod 

uwagę zbrodnie jedynie przed międzynaro-

dowymi trybunałami karnymi. Jego zda-

niem, nie można mówić o ludobójcy - jedno-

sprawcy, realizującemu w pojedynkę zna-

miona tej zbrodni, bo zbrodnia ta wymaga 

większej grupy osób zaangażowanych w jej 

popełnienie. Teoretycznie można wskazać 

osobę, która samodzielnie chce wyniszczyć 

daną grupę ludzi (wymienioną w art. 6 Sta-

tutu Międzynarodowego Trybunału Karne-

go (MTK) albo 118 polskiego kodeksu kar-

nego (k.k.) w całości lub części3, tym bar-

dziej zatem osobę, która samodzielnie usiłu-

je, zmierza do zniszczenia ludzkości (grupy 

                                                           
2 W. A. Schabas, The Jelisić Case and the Mens Rea 
of the Crime of Genocide, Leiden Journal of Inter-
national Law 2001, vol. 14, no. 1, s. 135 i nast. 
3 O. Triffterer stwierdził, że zachodzi możliwość 
popełnienia ludobójstwa przez jednosprawcę. 
Por. O. Triffterer, Genocide, Its Particular Intent 
to Destroy in Whole or in Part the Group as Such, 
Leiden Journal of International Law 2001, vol. 
14, no. 2, s. 399, D. Dróżdż, Zbrodnia ludobójstwa 
w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 
2010, s. 138. Sprawca może samodzielnie  
doprowadzić do zniszczenia istnień ludzkich 
stanowiących grupę narodową, rasową, etniczną 
lub wyznaniową lub jej część. Międzynarodowe 
trybunały karne osądzają jednak za zbrodnie 
popełnione na większą skalę. Sytuacja taka nie 
może mieć miejsca także w przypadku zbrodni 
przeciwko ludzkości, jeżeli elementami, które 
trzeba zrealizować, są systematyczność bądź 
masowy charakter zamachu. Przepis art. 7 Statu-
tu MTK stwarza „barierę chroniącą Trybunał 
przed sprawami jednostkowymi”. M. Płachta, 
Międzynarodowy Trybunał Karny, Tom I, Zaka-
mycze 2004, s. 383. Wydaje się, że podobną ba-
rierę tworzy art. 118 a k.k.  
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ludności) i samodzielnie działa w celu  

wykonania lub wsparcia polityki państwa 

lub organizacji dysponując środkami umoż-

liwiającymi przeprowadzenie zamachu 

przeciwko nieskonkretyzowanej w przepi-

sie definiującym zbrodnię przeciwko ludz-

kości - grupie ludności. Jednostka będąca 

sprawcą zbrodni z art. 118 a k.k. jest jednak 

częścią przedsięwzięcia skierowanego prze-

ciwko grupie ludności. 

Opracowanie przedstawia formy 

popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości,  

w przypadku, gdy sprawców jest wielu. 

Struktura art. 118 a k.k. składa się z elemen-

tów, które przewidziane zostały w art. 8 

Statutu MTK. „W międzynarodowym prawie 

karnym pojęcie „brania udziału” można  

odnieść do koncepcji zmowy, kierowania 

przestępstwem nad wypełnianiem znamion 

czynu zabronionego w kontekście zbioro-

wego sprawstwa, wspólnego przestępnego 

przedsięwzięcia”4. Niezależnie od kontro-

wersji w międzynarodowym prawie kar-

nym, rozważania dotyczące działalności 

Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 

(MTW), a następnie Międzynarodowego 

Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ), Mię-

                                                           
4 D. Dróżdż, Rozdział XVI, [w:] M. Królikowski,  
R. Zawłocki, Kodeks karny, tom I, Duże komenta-
rze, Warszawa 2013, s. 20. Por. M. Królikowski, 
Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo 
zbrodni międzynarodowej, Wydawnictwo sej-
mowe 2012; D. A. Mundis, Current Developments 
at the ad hoc International Criminal Tribunals, 
Journal of International Criminal Law 2003, Vol. 
1, No. 1, s. 205–207; W. A. Schabas, An Introduc-
tion to the International Criminal Court, Cam-
bridge–New York 2007, s. 215–216; H. Olasolo, 
Essays on International Criminal Justice, s. 121–
122; H. van der Wilt, Joint criminal enterprise,  
s. 163. 

dzynarodowego Trybunału Karnego dla 

Rwandy (MTKR) i MTK, doprowadziły  

do przeświadczenia, że formą popełnienia 

zbrodni przeciwko ludzkości najlepiej  

odpowiadającą konstrukcji zbrodni prze-

ciwko ludzkości, jest koncepcja zbliżona  

do joint criminal enterprise (JCE). W ramach 

konstruowania koncepcji wspólnego krymi-

nalnego przedsięwzięcia (JCE I), można 

rozważać przypisanie sprawcom formy 

współudziału (co-perpetration) w rozumie-

niu art. 25 (3) (a), (b), (c) lub (d)5 Statutu 

MTK bądź popełnienia zbrodni zgodnie  

z art. 7 (1) Statutu MTKJ czy art. 6 (1) Statu-

tu MTKR. Jeżeli zatem jednostka będzie 

uznana za przywódcę w trakcie popełniania 

zbrodni, wtedy, jak zauważył H. Olasolo6, 

zostanie jej przypisana odpowiedzialność  

za control over crime przewidziana w art. 

25(3)(a) Statutu MTK.  Statut MTK przewi-

duje także w art. 25 (3) (b) i (c) Statutu 

MTK, klasyczne konstrukcje odpowiedzial-

ności karnej za rozkazywanie - ordering, 

pomocnictwo – aiding and abetting7 albo 

udziału w przestępstwie, o którym stanowi 

                                                           
5 K. Ambos (Prosecuyorv. Kaing Guek Eav alias 
Duch Case Amicus Curiae Concerning Criminal 
Case File No 001/18-07-2007-ECCC/OCIJ (PTC 
2)) 001/18-07-2007-ECCC/OCIU (PTC 02)-D99-
3-27 (27 October 2008) s. 19 [za:] H. Olasolo, 
Essays on International Criminal Justice, Oxford 
and Portland 2012, s. 134. 
6 Por. H. Olasolo, Essays on International Criminal 
Justice, Oxford and Portland 2012, s. 134. Por. też 
E. van Sliedregt, System of responsibility at the 
ICTY [w:] A. Nollkaemper, H. van der Wilt, System 
Criminality in International Law, Cambridge 
2009, s. 194-197, gdzie autorka poddała krytyce 
konstrukcję joint criminal enteprisse w sprawie 
Brdjanina rozpatrywanej przez MTKJ. 
7 Por. H. Olasolo, Essays on International Criminal 
Justice, Oxford and Portland 2012, s. 134. 
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art. 25 (3) (d) Statutu MTK. Powyższe roz-

ważania wskazują zatem na potrzebę prze-

analizowania roli jednostki biorącej udział 

w popełnianiu zbrodni przeciwko ludzkości 

pozostającej w relacji z innymi osobami.  

Struktura art. 118 a k.k. składa się  

z podobnych elementów, które przewidzia-

ne zostały w art. 8 Statutu MTK. Na struktu-

rę tej zbrodni składa się atak (zamach), któ-

ry powinien być świadomy, masowy lub 

systematyczny, podjęty stosownie do lub dla 

wsparcia polityki państwowej lub organiza-

cyjnej, skierowany przeciwko ludności  

cywilnej8. Konstrukcja współsprawstwa 

prowadzi zatem do rozszerzenia odpowie-

dzialności karnej9. Zbliżone do siebie ele-

menty zbrodni przeciwko ludzkości w Sta-

tucie MTK i kodeksie karnym prowadzą  

do przeświadczenia, że przepisy te nie  

powinny być stosowane w jednostkowych 

sprawach10. Nie stoi to jednak na przeszko-

dzie udziałowi jednostki w zamachu skie-

rowanym na grupę ludności, przy czym oce-

niany będzie udział każdej jednostki z osob-

na w ramach jej sprawstwa. Zgodnie  

z interpretacją tego przepisu, w polskim 

systemie prawa karnego formą sprawczą,  

za pomocą której można by popełnić zbrod-

nię przeciwko ludzkości mogłoby być 

współsprawstwo, polegające na wykonaniu 

                                                           
8 M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, 
Tom I, Zakamycze 2004, s. 382. 
9 Zob. K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne ma-
terialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach 
penalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2002; s. 232. 
10 Por. M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał 
Karny, Tom I, Zakamycze 2004, s. 383. 

czynu zabronionego wspólnie i w porozu-

mieniu z inną osobą. Na zasadność przyjęcia 

takiego rozwiązania wskazywać może sfor-

mułowanie „osoba, która bierze udział  

w zamachu (…)”. Uwzględnić można także 

sprawstwo, sprawstwo kierownicze, pomo-

cnictwo i podżeganie11.   

Do przepisu definiującego zbrodnię 

przeciwko ludzkości przeniesiono dosłowną 

terminologię przepisu Statutu MTK. Pojęcie 

„masowego lub systematycznego zamachu” 

stanowi odpowiednik angielskiego terminu 

widespread or systematic attack. „Funkcją 

tej konstrukcji jest przekształcenie jednost-

kowego czynu skierowanego przeciwko 

członkowi pewnej grupy ludności (tzw. 

przestępstwa pospolitego) w zbrodnię mię-

dzynarodową oraz dookreślenie wymaganej 

od sprawcy strony podmiotowej”12. Zgodnie 

z art. 118 a k.k., przestępstwo to należy  

do przestępstw skutkowych, podczas gdy 

zbrodnia przeciwko ludzkości zdefiniowana 

w art. 8 Statutu MTK należy do przestępstw 

materialnych. Dotychczasowa praktyka 

MTK wskazuje na potrzebę dokonania  

podziału uczestników zbrodni przeciwko 

ludzkości na sprawców bezpośrednich oraz 

sprawców pośrednich, a w następstwie zró-

żnicowania przypisywanych im zamiarów 

popełnienia tej zbrodni oraz wymierzanych 

kar. Praktyka polskich sądów może dać  

wyraz takiej potrzebie przez między innymi 

                                                           
11 D. Dróżdż, Rozdział XVI, [w:] M. Królikowski,  
R. Zawłocki, Kodeks karny, tom I, Duże komenta-
rze, s. 21. 
12 M. Wąsek–Wiaderek, Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Karnego…, s. 9. 
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zróżnicowanie zamiaru sprawcy (art. 20 

k.k.), okoliczności osobistych dotyczących 

sprawcy (art. 21 par. 2 k.k.). Jak stwierdzo-

no w opinii Komisji Kodyfikacyjnej, nie 

przewiduje się w Statucie MTK „bezpośred-

niego zobowiązania państw-stron do zape-

wnienia karalności i ścigania sprawców tych 

zbrodni. (W przeciwieństwie do prze-

stępstw przeciwko wymiarowi sprawiedli-

wości sprawowanemu przez Trybunał — 

zob. art. 70 ust. 4 Statutu MK). Decyzja  

o zakresie jurysdykcji uniwersalnej wzglę-

dem zbrodni międzynarodowych definio-

wanych w statucie Trybunału, zwłaszcza 

tam, gdzie obowiązek taki nie wynika  

z innych umów międzynarodowych, jak  

to jest w przypadku zbrodni przeciwko 

ludzkości, stanowi dodatkowe rozstrzygnię-

cie wzmacniające zdolność polskiego syste-

mu karnego do egzekucji odpowiedzialności 

wobec sprawców tych zbrodni i podkreśla-

jące wyjątkowy charakter tych czynów” 13. 

Skoro jako państwo, nie jesteśmy zobowią-

zani do literalnego przenoszenia przepisów 

Statutu MTK odnoszących się do przepisów 

zbrodni międzynarodowych, to nic nie stoi 

na przeszkodzie, by nie przyjąć popełniania 

tej zbrodni także w innych formach - w for-

mie sprawstwa, współsprawstwa, spraw-

stwa kierowniczego, podżegania i pomoc-

nictwa. Pierwsza część określenia wide-

spread odnosi się do sytuacji, w której  

                                                           
13 M. Wąsek-Wiaderek, Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Karnego, Opinia do Projektu ustawy  
o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Prze-
pisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy -  
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Poli-
cji (druk sejmowy nr 2387, s. 8. 

zamach jest realizowany na szeroką skalę  

i który został skierowany przeciwko dużej 

liczbie osób. Druga część (systematic) odno-

si się do sytuacji, w ramach której zamach 

ma charakter zorganizowany i powtarzal-

ny14. 

Odrębnie należałoby rozważyć for-

mę jednosprawstwa, jako sprawstwa osoby 

działającej w pojedynkę. Zgodnie z opinią 

Komisji Kodyfikacyjnej, skoro z treści pro-

jektu przepisu tej zbrodni wynikałoby,  

że zbrodnia ta popełniana jest przez wiele 

osób przeciwko wielu osobom, to oznacza-

łoby to, że nie przez jedną osobę15. Człon-

kowie tej Komisji zwracają uwagę, że zabra-

kło projektodawcom perspektywy wynika-

jącej z norm prawa międzynarodowego16,  

a zgodnie z prawem międzynarodowym 

zwyczajowym, jednym z elementów zbrodni 

przeciwko ludzkości jest popełnienie cięż-

kiej zbrodni, którą tworzy atak przeciwko 

ludzkiej godności lub stanowi ciężkie upo-

                                                           
14 M. Wąsek–Wiaderek, Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Karnego…, s. 9. 
15 M. Wąsek-Wiaderek, Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Karnego…, s. 8. Należy zwrócić uwagę,  
że ustawodawca krajowy ma do wyboru działa-
nie nakierowane na osiągnięcie możliwie kom-
plementarnego zakresu kryminalizacji z typami 
czynów zabronionych w Statucie Rzymskim  
i przewidzianymi w nim formami odpowiedzial-
ności albo z zakresem kryminalizacji wynikają-
cym z całego prawa międzynarodowego (w tym 
zwyczaju). Trzeba bowiem odnotować brak 
spójności między statutowym stanem norma-
tywnym a innymi źródłami prawa karnego mię-
dzynarodowego określającymi podstawy odpo-
wiedzialności za zbrodnie międzynarodowe,  
a w przypadku różnicy — uznać pierwszeństwo 
regulacji statutowej w systemie jurysdykcyjnym 
MTK (zob. art. 21 Statutu)”. M. Wąsek-Wiaderek, 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego…, s. 8. 
16 Por. M. Wąsek-Wiaderek, Komisja Kodyfikacyj-
na Prawa Karnego…, s. 8-9. 
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korzenie lub degradację jednej lub więcej 

osób17. Nie wykluczałoby to popełnienia tej 

zbrodni w pojedynkę. Związanie się Statu-

tem MTK nie powoduje wyłączenia możli-

wości przyjęcia takiego rozwiązania  

w ustawodawstwie krajowym, niemniej 

jednak, jak wspomniano, przepisy Statutu 

mają pierwszeństwo nad prawem zwycza-

jowym. Przepis definiujący zbrodnię prze-

ciwko ludzkości został implementowany  

ze Statutu MTK, a przepisy tego Statutu po-

siadają pierwszeństwo nad prawem zwycza-

jowym18. Sprawca popełniający zbrodnię  

w pojedynkę może spotkać się z odpowie-

dzialnością karną 

Projektodawcy nie zwrócili też uwa-

gi, że celem ich prac było stworzenie przepi-

su, który miałby być stosowany na teryto-

rium RP, a nie przez MTK. Jedna osoba także 

może zorganizować popełnienie tej zbrodni 

wypełniając jej znamiona. Pojęcie „zamach” 

nie wyklucza jego popełnienia tej zbrodni 

samodzielnie przez jednostkę przeciwko 

wielu osobom. Wtedy także znamię „maso-

wy’ powinno zostać zrealizowane. W zamian 

zastosowania artykułu 118 a nie byłoby 

przeszkód, by nie zastosować art. 119 k.k,  

w sytuacji, gdy sprawca stosuje zamach lub 

groźbę bezprawną przeciwko grupie ludzi 

ze względów narodowościowych, etnicz-

nych, wyznaniowych bądź rasowych lub  

z powodu bezwyznaniowości, z tym że jed-

                                                           
17 A. Cassese, revised by: A. Cassese, P. Gaeta,  
L. Baig, M. Fan, C, Gosnell, A. Whiting, Interna-
tional Criminal Law, Third Edition, Oxford Uni-
versity Press, 2013, s. 90. 
18 Por. przypis 15 niniejszego opracowania. 

nostki lub grupy, przeciwko którym wymie-

rzone są działania jednostki zostały w art. 

119 k.k. określone, podobnie jak w przy-

padku zbrodni ludobójstwa. W przypadku 

art. 119 nie jest także wymagany związek 

sprawcy z polityką państwa lub organizacji. 

Przepisy te nie oddają treści artykułu 118a 

k.k. Można by zaproponować zastosowanie 

art. 118 (zbrodnia ludobójstwa), gdy osoba 

chciałaby wyniszczyć w całości lub części 

grupę narodową, rasową, etniczną, politycz-

ną lub wyznaniową. Znamiona, które należa-

łoby zrealizować w wymienionych wyżej 

przepisach, nie pokrywają się ze znamiona-

mi art. 118 a. Wydaje się, że implementacja 

treści przepisów zamieszczonych w Statucie 

MTK nastąpiła z tym jednym wyjątkiem,  

że nie przewidziano zrealizowania znamion 

zbrodni przeciwko ludzkości przez jednost-

kę, które z teoretycznego punktu widzenia 

mogłoby mieć miejsce. 

Podsumowanie 

Państwo polskie ma pierwszeństwo 

w ustanawianiu swoich przepisów praw-

nych19. Zgodnie z zasadą komplementarno-

ści, stosowanie prawa należy w pierwszej 

kolejności do państwa-strony Statutu MTK, 

chyba że państwo nie może bądź nie chce 

tego zrobić20. Projektodawcy nie zwrócili też 

uwagi, że celem ich prac było stworzenie 

przepisu, który miałby być stosowany  

na terytorium RP, a nie przed MTK, który 

                                                           
19 Por. I. Bantekas, S. Nash, International Crimi-
nal Law, Routledge-Cavendish 2007, s. 73. 
20 Por. I. Bantekas, S. Nash, International Crimi-
nal Law, Routledge-Cavendish 2007, s. 11. 
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nie zajmuje się jednostkowymi sprawami. 

Jedna osoba także może jednak zorganizo-

wać popełnienie tej zbrodni wypełniając jej 

znamiona, takie jak: cel zamachu czy wiedza 

na temat polityki państwa. Pojęcie „zamach” 

nie wyklucza popełnienia tej zbrodni samo-

dzielnie przez jednostkę przeciwko wielu 

osobom. Wtedy także znamię „masowy” 

zostanie zrealizowane. Ustawodawca polski 

nie powinien był zakładać, że przepis ten 

będzie stosowany wyłącznie w sytuacjach, 

gdy sprawców jest wielu21. 

 

Summary: 

The Polish legislator should not have  

assumed that this provision will be applied 

only in cases when there are many perpe-

trators22, it is postulate to make this provi-

sion to be able to conduct proceedings 

against an individual who satisfied inde-

pendently the features of the crime against 

humanity. The Polish state has priority  

in establishing its legal regulations. The  

application of law shall appertain in the first 

place to the State Party to the ICC Statute, 

unless the State cannot or does not want  

to do that (the principle of complementari-

ty).  

                                                           
21 Por. M. Wąsek-Wiaderek, Komisja Kodyfikacyj-
na Prawa Karnego…, s. 10. 
22 See M. Wąsek-Wiaderek, Criminal Law Codifi-
cation Commission, Opinion on the Draft Law on 
Amendments to the Law – the Criminal Code, the 
Acts of Law - Regulations introducing the Crimi-
nal Code, the Acts of Law - The Code of Criminal 
Procedure and the Law on the Police (Sejm Paper 
no. 2387, p. 10). 
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Wpis do rejestru, jako przykład problemu interpretacyjnego  

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku 

Olimpia Kłyk 

Od 23 stycznia 2013 r. obowiązuje  

w Polsce nowa ustawa o odpadach, która 

wprowadzająca istotne, wręcz rewolucyjne 

zmiany w tej dziedzinie prawa. Powodem, 

dla którego polski ustawodawca zdecydo-

wał się na zmianę dotychczasowo istniejącej 

regulacji z 27 kwietnia 2001 r1 była  

konieczność implementacji dyrektywy 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie odpadów oraz uchylające niektó-

re dyrektywy2.Ustawa reguluje obowiązki 

wytwórców i posiadaczy odpadów, sprze-

dawców i pośredników w obrocie nimi oraz 

organów administracji publicznej3. 

Pośród wielu zmian w zasadach  

gospodarowania odpadami jakie wprowa-

dza ustawa z dnia 14 grudnia 2012 znalazła 

się m.in.: konieczność uzyskania wpisu  

do rejestru, który to prowadzony jest przez 

marszałka województwa. Celem mojego 

wystąpienia będzie przybliżenie w/w  

zagadnienia i interpretacja  zagadnień spor-

nych. 

Zgodnie z artykułem 49 ustawy  

o odpadach 4(dalej jako u.o) podmiotami, 

                                                           
1 Ustawa o odpadach z 21 kwietnia 2001, (t. 
jedn. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 dnihttp:// 
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200106
20628/ dostęp: 2 marca 2014 
2 (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3/ dostęp: 
2 marca 2014 
3 http://www.ekoexpert.com.pl/zmiany-w-praw 
ie/99-nowa-ustawa-o-odpadach.html/ dostęp: 2 
marca 2014 
4 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, (t. 
jedn. Dz. U. 2013 poz. 21) strona internetowa: 

które mają obowiązek uzyskania wpisu  

do rejestru są podmioty wprowadzające  

na rynek produkty w opakowaniach oraz 

gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru 

( na wniosek lub z urzędu) dokonuje mar-

szałek województwa. Rejestr jest prowa-

dzony w systemie teleinformatycznym  

i stanowi integralną część bazy danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospo-

darce odpadami.  

Rejestr jest publicznie dostępny,  

z wyłączeniem informacji o: a)warunkach 

umowy, jaką wprowadzający sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny zawarł z organizacją 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego; b)wysokości wnoszonych opłat 

rejestrowych i rocznych; c)rodzaju i wyso-

kości zabezpieczenia finansowego. 

Artykuł 50 u. o.5 stanowi, że wpisowi  

do rejestru na wniosek podlegają: 

 producenci, importerzy, dokonujący 

wewnątrzwspólnotowego nabycia, 

eksporterzy i dokonujący wewnątrz-

wspólnotowej dostawy opakowań,  

a także eksporterzy i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy 

produktów w opakowaniach, 

                                                                                    
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2
0130000021/ dostęp: 2 marca 2014 
5 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, (t. 
jedn. Dz. U. 2013 poz. 21) strona internetowa: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2
0130000021/ dostęp: 2 marca 2014 
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 wprowadzający na terytorium kraju 

produkty w opakowaniach, opony, 

oleje smarowe, 

 prowadzący odzysk lub recykling 

odpadów opakowaniowych i pou-

żytkowych, 

 organizacje odzysku, 

 dokonujący eksportu odpadów opa-

kowaniowych lub poużytkowych 

oraz wewnątrzwspólnotowej dosta-

wy odpadów opakowaniowych lub 

poużytkowych w celu poddania ich 

odzyskowi lub recyklingowi, 

 wprowadzający na terytorium kraju 

pojazdy, 

 prowadzący punkty zbierania pojaz-

dów, stacje demontażu pojazdów 

oraz strzępiarki, 

 wprowadzający na terytorium kraju 

sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz przedsiębiorcy dokonujący 

wewnątrzwspólnotowego nabycia 

tego sprzętu, 

 zbierający zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, 

 prowadzący zakłady przetwarzania, 

działalność w zakresie recyklingu 

oraz działalność w zakresie innym 

niż recykling procesów odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego, 

 organizacje odzysku sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, 

 wprowadzający baterie i akumulato-

ry oraz prowadzący zakłady prze-

twarzania zużytych baterii i akumu-

latorów, 

 posiadacze odpadów, którzy prowa-

dzą przetwarzanie odpadów  

i są zwolnieni z obowiązku uzyska-

nia zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, 

 transportujący odpady, 

 sprzedawcy odpadów i pośrednicy  

w obrocie odpadami. 

Marszałek województwa dokonuje 

wpisu do rejestru na wniosek wskazanych 

powyżej podmiotów. Wniosek należy złożyć 

do marszałka województwa właściwego  

ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę podmiotu. Bez uzyskania wpisu  

do rejestru podmioty te nie mogą prowadzić 

swojej działalności.6 

Ponadto prowadzony jest również 

rejestr podmiotów, dla których wpisy doko-

nuje z urzędu. Wpisowi do rejestru z urzędu 

podlegają zgodnie z art. 51 u. o7: 

 posiadacze odpadów, którzy uzyska-

li pozwolenie zintegrowane, pozwo-

                                                           
6 http://ekolia.pl/nowa-ustawa-o-odpadach-kog 
o-bedzie-obowiazywal-wpis-do-rejestru/dostęp: 
2 marca 2014 
7 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, (t. 
jedn. Dz. U. 2013 poz. 21) strona internetowa: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2
0130000021/ dostęp: 2 marca 2014 
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lenie na wytwarzanie odpadów,  

zezwolenie na zbieranie odpadów 

lub zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, 

 podmioty, które uzyskały decyzję  

zatwierdzającą program gospodarki 

odpadami wydobywczymi lub  

zezwolenie na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydo-

bywczych, 

 podmioty, które uzyskały koncesje 

na podziemne składowanie odpa-

dów, 

 podmioty, które uzyskały wpis  

do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieru-

chomości. 

Wpis do rejestru z urzędu doko- 

nuje marszałek województwa właściwy  

ze względu na miejsce wykonywania dzia-

łalności. Od tej zasady jest jednak jeden  

wyjątek. Mianowicie w przypadku podmio-

tów wpisanych do rejestru działalności  

regulowanej. Wtedy wpisu dokonuje mar-

szałek województwa właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania lub siedzibę pod-

miotu. 

Ustawa z o 14 grudnia 2012r o od-

padach określa również podmioty, dla któ-

rych wpis do rejestru nie jest wymagany.  

Są to następujące podmioty: 

 osoby fizyczne oraz jednostki orga-

nizacyjne niebędące przedsię-

biorcami wykorzystujące odpady  

na własne potrzeby, 

 podmioty władające powierzchnią 

ziemi, na której są stosowane komu-

nalne osady ściekowe w rolnictwie  

i uprawie roślin przeznaczonych  

do produkcji kompostu i nieprze-

znaczonych do produkcji pasz  

i do celów spożywczych, które  

są zwolnione z uzyskania zezwole-

nia na przetwarzanie odpadów, 

 podmioty prowadzące działalność 

inną niż działalność gospodarcza  

w zakresie gospodarowania odpa-

dami, które zbierają odpady opako-

waniowe i odpady w postaci zuży-

tych artykułów konsumpcyjnych,  

w tym zbieranie leków i opakowań 

po lekach przez apteki, przyjmowa-

nie zużytych artykułów konsump-

cyjnych w sklepach, systemy zbiera-

nia odpadów w szkołach, placów-

kach oświatowo-wychowawczych, 

urzędach i instytucjach, 

 transportujący wytworzone przez 

siebie odpady.8 

Rejestr podmiotów wprowadzają-

cych produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami utworzony 

                                                           
8 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, (t. 
jedn. Dz. U. 2013 poz. 21) strona internetowa: 
http://i1sap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU
20130000021/ dostęp: 2 marca 2014 



Wiedza Prawnicza nr 5/2014 Strona 37 

będzie najpóźniej do 3 lat od wejścia w życie 

nowej ustawy o odpadach, tj. do 31 stycznia 

2015 r. Po utworzeniu rejestru, podmioty 

będą miały 6 miesięcy aby złożyć wniosek  

o wpis do tego rejestru.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://ekolia.pl/nowa-ustawa-o-odpadach-kog 
o-bedzie-obowiazywal-wpis-do-rejestru/ dostęp 
: 2 marca 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiedza Prawnicza nr 5/2014 Strona 38 

Sankcje karnoskarbowe za przestępstwa podatkowe  

w kodeksie karnym skarbowym 

Roman Marian Szumlakowski 

 
Celem niniejszej publikacji jest 

wskazanie przestępstw i wykroczeń skar-

bowych przeciwko obowiązkom podatko-

wym uregulowanych w art. 54-62 ustawy  

z dnia 10 września 1999 r. – kodeks karny 

skarbowy (zwana dalej k.k.s.)1 oraz orzecz-

nictwa sądowego. Metodami badawczymi 

niniejszej publikacji są: metoda dogmatycz-

no-prawna oraz aksjologiczna.  

Zgodnie z art. 54. § 1 k.k.s. podatnik, 

który uchylając się od opodatkowania, nie 

ujawnia właściwemu organowi przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania lub nie składa 

deklaracji, przez co naraża podatek  

na uszczuplenie, podlega karze grzywny  

do 720 stawek dziennych albo karze  

pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie. § 2. Jeżeli kwota podatku narażone-

go na uszczuplenie jest małej wartości, 

sprawca czynu zabronionego określonego  

w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku nara-

żonego na uszczuplenie nie przekracza 

ustawowego progu, sprawca czynu zabro-

nionego określonego w § 1 podlega karze 

grzywny za wykroczenie skarbowe. Podat-

nikiem na gruncie k.k.s. jest tylko ten, czyj 

obowiązek podatkowy ma swe źródło  

w przepisach ustawy podatkowej, określają-

cych zobowiązany podmiot oraz przedmiot  

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 362 ze zm. 

i stawkę opodatkowania2. Status podatnika 

reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja Podatkowa3 (zwana dalej OP), 

którym zgodnie z art. 7 OP jest osoba fizycz-

na, osoba prawna lub jednostka organiza-

cyjna niemająca osobowości prawnej, pod-

legająca na mocy ustaw podatkowych obo-

wiązkowi podatkowemu. Ustawodawca 

zastrzegł, że definicja legalna podatnika 

może być rozszerzona na mocy odrębnych 

ustaw podatkowych. Zakresem przedmio-

towym ochrony art. 54 k.k.s. jest przeciw-

działaniu narażeniu na uszczuplenie podat-

ku, które w doktrynie jest rozumiane jako 

działanie bądź zaniechanie biernego pod-

miotu stosunku prawnopodatkowego pro-

wadzące do powstania różnicy między  

należną Skarbowi Państwa bądź jednostce 

samorządu terytorialnego kwotą podatku  

a kwotą przypadającą do uiszczenia według 

zeznania lub zgłoszenia straty. Narażeniem 

na uszczuplenie podatku jest przede 

wszystkim niezadeklarowanie należnej 

kwoty podatku, od którego uiszczenia 

sprawca się w ten sposób uchylił, a nadto  

w szczególności niezgłoszenie właściwemu 

organowi podatkowemu przedmiotu opo-

datkowania, niezgłoszenie danych mogą-

                                                           
2 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2005 r., Sygn. Akt., 
IV KK 122/05, OSNKW 2006/2/19, Biul. SN 
2006/2/16, Wokanda 2006/10/27. 
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 848 ze zm. 
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cych mieć wpływ na ustalenie zobowiązania 

podatkowego lub jego wysokości albo  

podania takich danych niezgodnie z rzeczy-

wistością oraz nierzetelne prowadzenie 

ksiąg, a także każde inne działanie prowa-

dzące do powstania różnicy między należną 

kwotą a wykazaną w zeznaniu podatkowym. 

Zawarte w przepisie art. 113 § 1 k.k.s. zna-

mię "naraża Skarb Państwa na uszczuplenie 

zobowiązań podatkowych", nie obejmuje 

zachowania polegającego na złożeniu rze-

telnej deklaracji podatkowej i braku doko-

nania wpłaty lub braku terminowej wpłaty 

kwoty należnego podatku4. Jeśli podatnik 

był zobowiązany do opodatkowania na pod-

stawie ustaw podatkowych, który w wyko-

naniu z góry powziętego zamiaru uchylania 

się od obowiązków podatkowych określo-

nych w tych ustawach, nie składał wymaga-

nych przez te ustawy sprawozdań, w tym  

i comiesięcznych deklaracji, i naraził przez 

to Skarb Państwa na uszczuplenie tych  

podatków, popełnia jedno przestępstwo 

skarbowe z art. 54 § 1 k.k.s. w związku z art. 

6 § 2 k.k.s., którego przedmiotem jest wiel-

kość będąca sumą obu narażonych  

na uszczuplenie podatków. Pogląd ten  

zachowuje swą aktualność także w odnie-

sieniu do takich samych zobowiązań podat-

kowych mających oparcie w obecnym stanie 

prawnym5. Warto zaznaczyć, że przepis art. 

54 k.k.s. dotyczy jedynie nieujawnienienia 

                                                           
4 Wyrok SN z dnia 11 lutego 2003 r., Sygn. Akt., 
IV KKN 21/00, LEX nr 77435. 
5 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 
2010 r., Sygn. Akt., II Aka 317/10, LEX nr 
677937, OSAW 2011/3/224. 

przez podatnika właściwemu organowi 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania  

w zakresie podatku, co do którego istniał już 

w danym okresie obowiązek podatkowy 

obejmujący tego podatnika; nie penalizuje 

on zatem nieuregulowania przez podatnika 

zryczałtowanego podatku w wysokości 75% 

od dochodów z nieujawnionych źródeł  

w okresie, za który ustalono później ten 

podatek, jako że w okresie tym obowiązek 

podatkowy co do tego podatku jeszcze nie 

istniał i powstał dopiero w wyniku wydania 

i doręczenia podatnikowi decyzji organu 

podatkowego o zastosowaniu wobec niego 

wskazanego podatku zryczałtowanego6. 

Jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 12 kwietnia 2011 r. zauważył, że art. 

54 k.k.s. w zakresie, w jakim przewiduje 

odpowiedzialność karną za przestępstwo 

skarbowe albo wykroczenie skarbowe  

podatnika będącego osobą fizyczną, które-

mu za ten sam czyn, polegający na uchyleniu 

się od opodatkowania podatkiem dochodo-

wym od osób fizycznych przez nieujawnie-

nie właściwemu organowi przedmiotu lub 

podstawy opodatkowania lub niezłożenie 

deklaracji - z narażeniem przez to podatku 

na uszczuplenie - wymierzono uprzednio 

zryczałtowany podatek dochodowy na pod-

stawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym  

od osób fizycznych7 w wysokości 75%  

dochodu, jest zgodny z art. 2 Konstytucji 

                                                           
6 Wyrok SN z dnia 10 czerwca 2009r., Sygn. Akt., 
II KK 20/09, OSNKW 2009/11/95. 
7 Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm. 
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Rzeczypospolitej Polskiej8. Warto także  

zaznaczyć, że jednostka, która nie składa  

w terminie deklaracji  powoduje tym samym 

uszczuplenie, jeśli termin złożenia deklara-

cji podatkowej jest taki sam, co termin  

zapłaty podatku9. A w przypadku nie złoże-

nia w terminie deklaracji podatkowej róż-

nych podatków (np. VAT i CIT) przy wyko-

nywaniu powziętego z góry działania, 

sprawca popełnia jedno przestępstwo skar-

bowe lub jedno wykroczenie skarbowe, któ-

rego wielkość jest sumą obu uszczuplonych 

podatków10.  

Ustawodawca przewidział w art. 54 

§ 2 k.k.s. sankcję karną w postaci kary 

grzywny do 720 stawek dziennych, która 

jest analogiczna do sankcji określonej w art. 

55 § 2 k.k.s11, gdzie podatnik, który w celu 

zatajenia prowadzenia działalności gospo-

darczej na własny rachunek lub rzeczywi-

stych 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 albo karze  

pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym 

karom łącznie. Jeżeli kwota podatku nara-

żonego na uszczuplenie jest małej wartości, 

                                                           
8 Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., Sygn. 
Akt., P 90/08, OTK-A 2011/3/21. 
9 K. Buk, Uchylenie się od opodatkowania w świe-
tle kodeksu karnego skarbowego, Doradztwo 
Podatkowe 2006, nr 7-8, s. 31. 
10 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 
2010 r., Sygn. Akt., II Aka, 317/10, Orzecznictwo 
Apelacji Wrocławskiej, rok MMXI, nr 3, LEX nr 
677937, s. 28-29. 
11 Wyrok SN z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. Akt., II 
KK 67/05, OSNwSK 2005/1/980, Prok.i Pr.-wkł. 
2005/12/14. 

sprawca czynu zabronionego określonego  

w art. 55 § 1 k.k.s. podlega karze grzywny  

do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota  

podatku narażonego na uszczuplenie nie 

przekracza ustawowego progu, sprawca 

czynu zabronionego określonego w art. 55 § 

1 k.k.s. podlega karze grzywny za wykro-

czenie skarbowe. Przepis art. 55 k.k.s. regu-

luje delikt karnoskarbowy firmactwa, który 

jest odzwierciedleniem art. 113 OP, gdzie 

podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zata-

jenia prowadzenia działalności gospodar-

czej lub rzeczywistych rozmiarów tej dzia-

łalności, posługuje się lub posługiwał się 

imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej 

osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowie-

dzialność z podatnikiem całym swoim  

majątkiem za zaległości podatkowe powsta-

łe podczas prowadzenia tej działalności. 

Przesłankami odpowiedzialności wynikają-

cej z art. 113 OP są: powstanie zaległości 

podatkowych podczas prowadzenia ukrytej 

działalności gospodarczej, zgoda firmujące-

go, a także posługiwanie się firmą w celu 

ukrycia faktu prowadzenia działalności  

gospodarczej lub jej rzeczywistych rozmia-

rów12. Godząc się na firmowanie działalno-

ści podatnika, firmujący naraża się na pono-

szenie odpowiedzialności za jego zaległości 

podatkowe jako osoba trzecia. O firmanc-

twie nie można mówić wówczas, gdy, ktoś 

pomaga prowadzić lub zarządzać czyjąś 

firmą. Jest to sytuacja inna od zdefiniowanej 

w art. 113 OP, ponieważ nie jest oparta  
                                                           
12 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 
2012 r., Sygn. Akt., I SA/Kr1963/11, LEX nr 
1113420. 
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na posługiwaniu się cudzym imieniem  

i nazwiskiem, przy prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej w celu jej ukrycia, 

ale na stosunku pełnomocnictwa, a więc 

prowadzenia cudzych spraw na zlecenie,  

w imieniu i na rzecz mocodawcy. Stosunek 

pełnomocnictwa między dwiema osobami, 

zgodnie z którym zleceniobiorca prowadzi 

firmę mocodawcy, wyłącza możliwość  

postawienia zarzutu firmanctwa13. W takim 

przypadku organy podatkowe dysponują 

ograniczonymi możliwościami udowodnie-

nia firmanctwa. Podmiot, który decyduje  

się na udostępnienie swojego nazwiska  

lub firmy musi sobie zdawać sprawę,  

że to on będzie postrzegany jako podatnik 

tak długo jak długo organy podatkowe nie 

zbiorą dowodów świadczących o firmanc-

twie. Dlatego ważna jest również inicjaty- 

wa strony postępowania, która uważa,  

że w rzeczywistości nie jest podatnikiem14. 

Organ podatkowy lub kontroli skarbowej 

prowadzący postępowanie w zakresie fir-

manctwa powinien wykazać, że działanie 

podatnika miało na celu zatajenie prowa-

dzonej przez niego działalności albo też jej 

rozmiarów, co wiązać należy także z uchy-

leniem się od opodatkowania. Ponadto  

organ ma udowodnić, że zaległości podat-

kowe powstały w okresie, w którym firmu-

jący użyczał swojego imienia lub nazwiska 

                                                           
13 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 marca 2011 
r., Sygn. Akt., I SA/Gl 1315/10, LEX nr 1098831. 
14 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 
2010 r, Sygn. Akt., I SA/Po 1116/09, LEX nr 
749851.  

albo firmy15. Osoby, które prowadzą działal-

ność gospodarczą w warunkach firmanctwa, 

popełniają to przestępstwo, aby uchylić się 

od płacenia długów podatkowych oraz 

obejść koncesjonowaną działalność gospo-

darczą i zakaz konkurencji, gdzie w doktry-

nie postuluje się, aby firmanctwo było trak-

towane jako przestępstwo powszechne16. 

Z kolei oszustwo podatkowe z art. 56 

k.k.s. polega na tym, że podatnik, który skła-

dając organowi podatkowemu, innemu 

uprawnionemu organowi lub płatnikowi 

deklarację lub oświadczenie, podaje nie-

prawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia 

obowiązku zawiadomienia o zmianie obję-

tych nimi danych, przez co naraża podatek 

na uszczuplenie, podlega karze grzywny  

do 720 stawek dziennych albo karze  

pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego  

na uszczuplenie jest małej wartości, spraw-

ca czynu zabronionego określonego w art. 

56 § 1 k.k.s. podlega karze grzywny do 720 

stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku 

narażonego na uszczuplenie nie przekracza 

ustawowego progu, sprawca czynu zabro-

nionego określonego w art. 56 § 1 k.k.s. pod-

lega karze grzywny za wykroczenie skar-

bowe. Karze określonej w art. 56 § 3 k.k.s 

podlega także ten podatnik, który mimo 

                                                           
15 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 
2010 r., Sygn. Akt., I SA/Po 268/10, LEX nr 
749863. 
16 R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Kodeks karny 
skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe 
oraz dewizowe, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 302; 
L. Wilk (w:) L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny 
skarbowy. Komentarz., Warszawa 2007 s. 255. 
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ujawnienia przedmiotu lub podstawy opo-

datkowania nie składa w terminie organowi 

podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub 

oświadczenia.  

W doktrynie przestępstwo oszustwa 

podatkowego z art. 56 k.k.s. jest definiowa-

ne także jako oszustwo podatkowe w postę-

powaniu podatkowym17. Wyżej wymienione 

przestępstwo podatkowe bazuje na instytu-

cji samoobliczenia podatku przez podatnika, 

gdzie podatnik musi złożyć deklarację  

zawierającą informację o faktycznie ponie-

sionych wydatkach podatkowych i uzyska-

nych przychodów, gdzie musi sam zadecy-

dować, które wydatki podlegają odlicze-

niu18. Ustanowienie sankcji karnoskarbo-

wych za przestępstwo podatkowe jest  

konieczne do zachowania równości i pow-

szechności opodatkowania19. Przedmiotem 

ochrony obowiązków podatkowych, która 

jest zawarta w art. 56 k.k.s. jest rodzajowy 

przedmiot ochrony20, którymi są: prawi-

dłowość działania organów administracji 

oraz mienie Skarbu Państwa lub innego 

uprawnionego podmiotu, które zostaje  

narażone na uszczuplenie. Mienie to jest 

związane ze świadczeniami podatkowymi. 

Są to kwoty pieniężne, do których uzyskania 

uprawniony jest organ podatkowy lub inny 

właściwy organ z tytułu obowiązku uiszcza-

                                                           
17 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., Sygn. Akt., 
IV KKN 559/99, LEX nr 75491. 
18 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., SK 
13/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 91. 
19 Wyrok TK z dnia 22 września 2005 r., SK 
13/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 91. 
20 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 30 wrze-
śnia 2003 r., I KZP 22/03, OSNKW 2003, nr 9-10, 
poz. 75. 

nia podatków. Przestępstwo to nazywane 

jest "oszustwem podatkowym". Przestęp-

stwa przeciwko mieniu, to nie tylko prze-

stępstwa wymienione w rozdziale XXXV 

Kodeksu karnego. Mogą to być przestępstwa 

wymienione w innych rozdziałach tego  

kodeksu jak też w innych ustawach.  

Są to nie tylko przestępstwa, których głów-

nym przedmiotem ochrony jest mienie, ale 

również te przestępstwa, w których mienie 

jest ubocznym przedmiotem ochrony21.  

Podatnik wykazując celowo nieprawdę  

w deklaracji podatkowej lub oświadczeniu 

posługuje się znamionem oszustwa okre-

ślonego jako wprowadzenie w błąd w zna-

czeniu sensu largo, jeśli takie zachowanie 

nie wywołuje błędu po stronie organu  

podatkowego lub płatnika22. Przepis art. 56 

k.k.s. stanowi odesłanie blankietowe  

do szczegółowych przepisów prawa podat-

kowego, które dokonują konkretyzacji zna-

mion czynu zabronionego zwrotami, gdzie 

ich wykładnia odwołuje się do niekarnych 

przepisów podatkowych o różnej randze23. 

Doprecyzowanie znamion ustawowych nie-

których czynów zabronionych może odbyć 

się w drodze rozporządzania, co nie narusza 

zasady nullum crimen sine lege. Wprowa-

dzenie przez podatnika organu podatkowe-

go w błąd w zakresie rzeczywistego stanu 

                                                           
21 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 paździer-
nika 2010r., Sygn. Akt., II OSK 1574/09, LEX nr 
746654. 
22 P. Kardas, G. Łabuda, Kryminalizacja oszustwa 
podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prok. 
i Pr. 2003, nr 3, s. 62. 
23 R. Dębski, O przepisach blankietowych w pra-
wie karnym. Uwagi wprowadzające, Acta Univer-
sitatis Lodziensis 1991, Folia Iuridica 47, s. 18. 
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rzeczy, który jest istotny do prawidłowego 

ustalenia należności publicznoprawnej24, 

ponieważ podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy odnosi się więc nie tylko do danych 

ujawnionych przez podatnika lub płatnika  

w deklaracji lub oświadczeniu, lecz także ich 

kwalifikacji z punktu widzenia przepisów 

dotyczących danego rodzaju podatku. Poda-

nie prawdy polega na przedstawieniu  

danych zgodnych z rzeczywistością, tzn.  

ze stanem faktycznym oraz właściwej ich 

kwalifikacji w kontekście przepisów doty-

czących danego obowiązku podatkowego25. 

Ważnymi skutkami oszustwa podatkowego 

z art. 56 k.k.s. jest naruszenie przepisów 

podatkowych, które rzutują na narażenie 

podatku na uszczuplenie26 poprzez stwo-

rzenie wysokiego niebezpieczeństwa,  

iż należności nie zostaną pobrane lub uisz-

czone w kwocie należnej27, co może być 

związane podaniem niezgodnych z rzeczy-

wistością danych w deklaracji podatkowej 

lub oświadczeniu oraz nierzetelnym prowa-

dzeniu ksiąg28, gdzie karalności podlega 

umyślne działanie podatnika lub zaniecha-

nie podatnika w tym zakresie29. 

Szczególnym typem przestępstwa 

podatkowego jest także uporczywe nie-

                                                           
24 Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2009 r., I 
KZP 29/08, Prok. i Pr. 2009, nr 4, poz. 1. 
25 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., Sygn. 
Akt., SK 13/05, OTK-A 2005, nr 8, poz. 91. 
26 Wyrok SN z dnia 11 lutego 2003 r., Sygn. Akt., 
IV KKN 21/00, LEX nr 77435. 
27 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2005 r., Sygn. 
Akt., V KK 377/04, LEX nr 146256. 
28 Wyrok SN z dnia 11 lutego 2003 r., Sygn. Akt., 
IV KKN 21/00, LEX nr 77435. 
29 Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., SK 
13/05,  Sygn. Akt., OTK-A 2005, nr 8, poz. 91. 

wpłacanie w terminie podatku w związku  

z art. 57 k.k.s., gdzie podlega karze grzywny 

za wykroczenie skarbowe. Sąd może odstą-

pić od wymierzenia kary, jeżeli przed 

wszczęciem postępowania w sprawie  

o wykroczenie skarbowe określone w § 1 

wpłacono w całości należny podatek  

na rzecz właściwego organu. Uporczywość 

uchylania się podatnika od nieterminowego 

zapłacenia podatku polega na wstrzymywa-

niu się z zapłatą przez co najmniej 3 miesią-

ce lub płaceniu nieregularnym lub w kwo-

tach znacznie niższych od należnych30, gdzie 

karalność wynika z powtarzalności zanie-

chania zapłaty podatku należnego31. Organy 

skarbowe nie powinny oczekiwać wypeł-

nienia obowiązku podatkowego od podatni-

ka, którego nie jest w stanie wykonać  

w myśl zasady impossibilium nulla obligatio 

est - nikt nie jest zobowiązany do niemożli-

wego, gdzie SN w swoim orzeczeniu podał 

cztery rodzaje zachowań. Pierwsze zacho-

wanie wynika z zawinionego braku środków 

pieniężnych na zapłatę podatku lub z nie-

zawinionego braku środków pieniężnych  

z jednoczesnym brakiem możliwości ich 

uzyskania na terminową zapłatę podatku 

oraz z niezawinionego braku środków pie-

niężnych z jednoczesną możliwością ich 

uzyskania, jednak kosztem zachowania nie-

zgodnego z regułami racjonalnego postę-

powania w działalności gospodarczej (nie-

                                                           
30 Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., Sygn. 
Akt., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 
86. 
31 Postanowienie SN z dnia 3 października 2008 
r., Sygn. Akt., III KK 176/08, BPK 2009, nr 3,  
s. 60-64. 
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spełniający modelu racjonalnie postępują-

cego przedsiębiorcy). Ostatnie zachowanie 

wynika z niezawinionego braku środków 

pieniężnych z jednoczesną możliwością ich 

uzyskania zgodnie z regułami racjonalnego 

postępowania w działalności gospodarczej 

(spełniające model racjonalnie postępujące-

go przedsiębiorcy)32. Jak trafnie zauważono 

w literaturze, że podatnik nie wpłacając  

w terminie podatku powoduje skutek  

w postaci uszczerbku finansowego, gdzie 

czasownik „nie wpłaca” nie zawiera zakresu 

pojęciowego „powodować”, gdzie byłby 

czynem bezskutkowym33. Sankcją karną  

w związku z art. 57 k.k.s. jest kara grzywny 

tak jak za wykroczenie skarbowe zagrożona 

do dwudziestokrotności minimalnego  

wynagrodzenia, k.k.s. nie przewiduje orze-

kania jakichkolwiek środków karnych  

w tym wypadku. Z kolei odstąpienie  

od wymierzenia kary na podstawie art. 57 § 

2 k.k.s. odbywa się w związku z art. art. 19 § 

2 k.k.s., gdzie jeśli w związku z przestęp-

stwem skarbowym lub wykroczeniem skar-

bowym nastąpiło uszczuplenie należności 

publicznoprawnej, sąd może odstąpić  

od wymierzenia kary lub środka karnego 

wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2-6 lub  

w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 tylko wtedy, gdy  

ta wymagalna należność została w całości 

uiszczona przed wydaniem wyroku. 

                                                           
32 Postanowienie SN z dnia 27 marca 2003 r., 
Sygn. Akt., I KZP 2/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 
57. 
33 R. Sarkowicz, Wyrażanie przyczynowości  
w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu kar-
nego z 1969 r.), Kraków 1989, s. 63-71.  

Podatnik jeśli wbrew obowiązkowi 

nie prowadzi księgi34, podlega karze grzyw-

ny do 240 stawek dziennych na podstawie 

art. 60 k.k.s. Kto wbrew obowiązkowi nie 

przechowuje księgi w miejscu wykonywania 

działalności lub w miejscu wskazanym 

przez podatnika jako jego siedziba, przed-

stawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowa-

dzenie księgi zostało zlecone biuru rachun-

kowemu lub innemu uprawnionemu pod-

miotowi - w miejscu określonym w umowie 

z biurem rachunkowym lub w miejscu 

wskazanym przez kierownika jednostki, 

podlega karze grzywny do 240 stawek 

dziennych. Karze określonej w art. 60 § 2 

k.k.s. podlega także ten podatnik lub płatnik, 

który nie zawiadamia w terminie właściwe-

go organu o prowadzeniu księgi przez  

doradcę podatkowego, lub inny podmiot 

upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego 

imieniu i na jego rzecz. W wypadku mniej-

szej wagi, sprawca czynu zabronionego 

określonego w art. 60 § 1-3 k.k.s. podlega 

karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Ustawowy obowiązek przechowywania oraz 

prowadzenia ksiąg wynika z ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (zwa-

na dalej u.r.)35, jeśli chodzi o księgi rachun-

kowe. Jeśli natomiast chodzi o prowadzenie 

ksiąg podatkowych przez podatników  

to taki obowiązek wynika z art. 86 OP, gdzie 

                                                           
34 Księgą w rozumieniu art. 53 § 21 k.k.s. są: 
księgi rachunkowe, podatkowa księga przycho-
dów i rozchodów, ewidencja, rejestr oraz  inne 
podobne urządzenia ewidencyjne, do których 
prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczegól-
ności zapisy kasy rejestrującej.  
35 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. 
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podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg 

podatkowych przechowują księgi i związane 

z ich prowadzeniem dokumenty do czasu 

upływu okresu przedawnienia zobowiąza-

nia podatkowego. W razie likwidacji lub 

rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie mającej osobowości 

prawnej podmiot dokonujący jej likwidacji 

lub rozwiązania zawiadamia pisemnie wła-

ściwy organ podatkowy, nie później niż  

w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej, o miejscu 

przechowywania ksiąg podatkowych oraz 

dokumentów związanych z ich prowadze-

niem. Pięcioletni okres przechowywania 

faktur wynika m.in. z treści art. 86 § 1 OP 

skoro jest w nim mowa o przechowywaniu 

ksiąg i związanych z ich prowadzeniem do-

kumentów, a pod pojęciem ksiąg rozumie 

się także ewidencje i rejestry (art. 3 pkt 4 

OP) np. ewidencje zakupów i sprzedaży dla 

celu obliczenia podatku od towarów i usług. 

Wyznaczony przez ustawodawcę długi 

okres przechowywania dokumentów księ-

gowych, powiązany z ustawowym okresem 

przedawnienia zobowiązań podatkowych, 

jest konsekwencją wprowadzenia jako  

zasady w przypadku większości podatków - 

w tym także podatku od towarów i usług - 

samoobliczenia zobowiązania. Ma on umoż-

liwić wsteczną kontrolę takiego rozliczenia 

na podstawie dokumentów posiadanych 

przez podatnika i jego kontrahentów36. War-

to także zaznaczyć, że żaden przepis prawa 
                                                           
36 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 
2010 r., Sygn. Akt., III SA/Gl 597/10, LEX nr 
756769. 

nie zwalnia podatników od obowiązku  

posiadania stosownych dokumentów nie-

zbędnych dla rozliczenia podatku w przy-

padku ich utraty i to niezależnie od przy-

czyny37. Jeśli podatnik zlecił prowadzenie 

księgi danemu biurowi rachunkowemu jest 

on zobowiązany na podstawie  przepisu § 8 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finan-

sów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

podatkowej księgi przychodów i rozcho-

dów38. Warto zaznaczyć, że na podatniku 

ciąży obowiązek poinformowania organu 

podatkowego o prowadzeniu księgi przez 

inny uprawniony do tego podmiot na pod-

stawie art. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 

podatkowym39 oraz art. 76a u.r.  

Ostatnim omawianym przestęp-

stwem popełnianym przez podatników jest 

nierzetelne prowadzenie księgi na podsta-

wie art. 61 k.k.s., gdzie mogą oni podlegać 

karze grzywny do 240 stawek dziennych.  

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu 

zabronionego określonego w art. 61 § 1 

k.k.s. podlega karze grzywny za wykrocze-

nie skarbowe. Karze określonej w art. 61 § 2 

k.k.s. podlega także ten, kto wadliwie pro-

wadzi księgę. Karalność podmiotowa tego 

czynu zabronionego polega na umyślności  

w zamiarze bezpośrednim jak i ewentual-

nym, gdzie nie ma większego znaczenia  

to, czy do tego czynu zabronionego doszło 

                                                           
37 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 maja 
2010r., Sygn. Akt., I SA/Po 209/10, LEX nr 6734 
52. 
38 Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm. 
39 Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm. 
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na skutek zachowania zawinionego, czy też 

nie40. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie 

stwierdził, że prowadzenie księgi w sposób 

nierzetelny powoduje skutki finansowe  

zarówno po stronie Skarbu Państwa jak  

i podatnika, który ją prowadzi, gdzie liczba 

błędnych zapisów nie przesądza o umyślno-

ści ich wprowadzenia do ksiąg. Możliwe jest 

przecież z pewnością umyślne wprowadze-

nie jednego nierzetelnego zapisu do księgi 

rachunkowej, jak też możliwe jest prowa-

dzenie ksiąg w sposób bardzo niedbały  

i nieumyślne wprowadzenie do nich wielu 

niezgodnych z rzeczywistością zapisów. 

Warto podkreślić, iż ten sam czyn zabronio-

ny może realizować znamiona przestępstwa 

(wykroczenia) skarbowego nierzetelnego 

prowadzenia ksiąg i wykroczenia skarbo-

wego wadliwego prowadzenia ksiąg. Oba 

przepisy pozostają wówczas w kumulatyw-

nym zbiegu z art. 7 § 1 k.k.s., gdzie Jeżeli ten 

sam czyn wyczerpuje znamiona określone  

w dwóch albo więcej przepisach kodeksu, 

przypisuje się tylko jedno przestępstwo 

skarbowe lub tylko jedno wykroczenie 

skarbowe na podstawie wszystkich zbiega-

jących się przepisów. W wypadku określo-

nym w art. 7 § 1 k.k.s. sąd wymierza karę  

na podstawie przepisu przewidującego karę 

najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy 

przewidują zagrożenia takie same - na pod-

stawie przepisu, którego znamiona najpeł-

niej charakteryzują czyn sprawcy. Nie stoi  

                                                           
40 Zob. Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 1988 r., 
Sygn. Akt., SA/Gd 448/85, Finanse 1988, nr 2-3, 
s. 61; Wyrok NSA z dnia 3 marca 1994 r., Sygn. 
Akt. III ARN 9/94, OSP 1994, z. 4, poz. 54. 

to na przeszkodzie orzeczeniu także innych 

środków przewidzianych w kodeksie  

na podstawie wszystkich zbiegających się 

przepisów. Kiedy podatnikowi sąd przypi-

sze przestępstwo z art. 61 k.k.s. w uzasad-

nieniu swego wyroku powinien wskazać, 

dlaczego i na jakiej podstawie przyjął,  

że oskarżony miał zamiar zamieszczania  

w księgach i w sprawozdaniu finansowym 

nierzetelnych danych. Liczba błędnych zapi-

sów nie przesądza o umyślności ich wpro-

wadzenia do ksiąg. Możliwe jest przecież  

z pewnością umyślne wprowadzenie jedne-

go nierzetelnego zapisu do księgi rachun-

kowej, jak też możliwe jest prowadzenie 

ksiąg w sposób bardzo niedbały i nieumyśl-

ne wprowadzenie do nich wielu niezgod-

nych z rzeczywistością zapisów41. 

Podsumowując należy stwierdzić,  

że konstrukcja prawna sankcji karnoskar-

bowych za przestępstwa i wykroczenia 

skarbowe podatkowe jest do siebie bardzo 

zbliżona. Charakter sankcji karno skarbo-

wych względem podatnika, osób fizycznych 

oraz innych podmiotów prowadzących dzia-

łalność gospodarczą jest represyjny i służy 

zapobiegnięciu uszczuplenia należności 

podatkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego, czego 

odzwierciedlenie stanowi sankcja w wyso-

kości 75% od uzyskanego dochodu. Ważne 

jest, aby ustawodawca sklasyfikował prze-

stępstwo firmanctwa jako przestępstwo 

powszechne ze względu na wysoką skalę 

                                                           
41 Wyrok SN z dnia 30 maja 2001 r., Sygn. Akt., II 
KKN 85/99, LEX nr 51380. 
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przestępstw popełnianych przez podatni-

ków prowadzących działalność gospodar-

czą. Na zakończenie warto dodać, że bez 

względu na dotkliwe sankcje karnoskarbo-

we za przestępstwa i wykroczenia związane 

ze znacznym uszczupleniem należności  

publicznoprawnych będą się one nasiliły  

z częstotliwością wprost proporcjonalną  

do pogłębiania się kryzysu sektora finansów 

publicznych w Polsce, który przedłoży się  

na wzrost obciążeń fiskalnych względem 

podatników. 

 


