
Nb. 113–114

Rozdział VIII. Środki karne, ich rodzaje i rola

§ 1. Uwagi wstępne

W Kodeksie karnym skarbowym można wyodrębnić środki karne sensu 
stricto, obejmujące środki karne wyszczególnione w przepisie art. 22 § 2 pkt 1–7 
i w przepisie art. 47 § 2 pkt 1–3, oraz grupę środków karnych sensu largo, obej-
mującą ponadto środki probacyjne zawarte w art. 22 § 2 pkt 8 lit. a–c KKS.

„Porównanie katalogu środków karnych według Kodeksu karnego (art. 39 KK) z ka-
talogiem Kodeksu karnego skarbowego pozwala zauważyć pewne różnice. W prawie kar-
nym powszechnym występują środki karne w postaci: nawiązki, zakazu prowadzenia pojazdu 
i świadczenie pieniężne, których nie ma w prawie karnym skarbowym. Z kolei w prawie kar-
nym skarbowym występują typowe dla niego środki karne w postaci ściągnięcia równowar-
tości pieniężnej przepadku przedmiotów, czy kontrowersyjne co do charakteru prawnego do-
browolne poddania się odpowiedzialności”1.

§ 2. Środki karne sensu stricto

Środki karne sensu stricto są zawarte w przepisach art. 22 § 2 pkt 1–7 
i art. 47 § 2 pkt 1–3 KKS. Należą do nich: dobrowolne poddanie się odpo-
wiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej 
przepadku przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej, ściągnięcie równo-
wartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej, zakaz prowadzenia okreś-
lonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zaj-
mowania określonego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości 
oraz pozbawienie praw publicznych. Katalog środków karnych przewidzianych 
dla sprawców wykroczeń skarbowych obejmuje: dobrowolne poddanie się od-
powiedzialności, przepadek przedmiotów oraz ściągnięcie równowartości pie-
niężnej przepadku przedmiotów.

1  F. Prusak, [w:] System Prawa Karnego, t. 11, Nb. 243, s. 89.
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Nb. 115–116

I. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dużym walorem tego środka karnego jest to, że wyrok sądu zezwalający na 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności powoduje takie same skutki praw-
ne jak prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie o czyn karny 
skarbowy, ale nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego i nie pozo-
stawia piętna skazania. Także uiszczenie określonej kwoty tytułem kary grzyw-
ny w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi prze-
słani recydywy skarbowej (art. 18 § 2 i 3 KKS).

„Celem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest z jednej strony 
przyspieszenie i uproszczenie postępowania w sprawach karnych skarbowych o mniejszym 
ciężarze gatunkowym, a z drugiej strony, wyzwolenie u sprawców takich czynów zabronio-
nych chęci wyrównania powstałego uszczuplenia należności publicznoprawnej wywołanej 
czynem zabronionym w zamian za złagodzenie dolegliwości, które wszelako nie jest zanie-
chaniem ukarania sprawcy”1.

Ten środek karny ma zastosowanie zarówno wobec sprawców wykroczeń 
skarbowych, jak i sprawców przestępstw skarbowych, ale tylko wtedy, gdy 
sprawca dopuścił się przestępstwa skarbowego zagrożonego wyłącznie karą 
grzywny i nie zachodzi przypadek popełnienia tego przestępstwa w warunkach 
obligujących sąd do nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 17 § 2 KKS). Zgło-
szenie przez interwenienta roszczenia co do przedmiotów podlegających prze-
padkowi uniemożliwia zastosowanie tego środka karnego, chyba że interwen-
cja zostanie wycofana przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia 
do sądu (art. 17 § 2 pkt 3 KKS).

Wniosek sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzial-
ności może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu, dopóki akt oskar-
żenia nie zostanie wniesiony do sądu (art. 142 § 1 i 4 KKS). O prawie do zło-
żenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
należy sprawcę pouczyć przed pierwszym przesłuchaniem (art. 142 § 2 KKS).

Zgłaszając wniosek na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, spraw-
ca obowiązany jest uiścić i dołączyć do wniosku dowody uiszczenia:
1) należności publicznoprawnej, jeżeli czyn zabroniony polegał na uszczuple-

niu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej, a należ-
ność ta dotąd nie została w całości zapłacona;

2) kwoty odpowiadającej co najmniej 1/3 wysokości minimalnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w przypadku przestępstwa, a w przypadku wykrocze-
nia skarbowego w wysokości co najmniej 1/10 tego wynagrodzenia, tytu-
łem kary grzywny;

1  Tamże, Nb. 169, s. 53.
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Nb. 117

3) co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania, które 
ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 8.12.2005 r. 
w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych 
ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpo-
wiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we1 na poziomie 1/10 minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w przy-
padku przestępstw skarbowych i 1/12 tego wynagrodzenia w przypadku 
wykroczeń skarbowych. 
Ponadto sprawca jest obowiązany wyrazić zgodę na przepadek przedmio-

tów przestępstwa lub wykroczenia, a w razie niemożności ich złożenia uiścić 
ich równowartość pieniężną, jeżeli za czyn, o który toczy się postępowanie, 
przewidziany jest obligatoryjny przepadek. Zapłacenie równowartości pienięż-
nej przedmiotów nie będzie wymagane, gdy przepadek dotyczy przedmiotów, 
których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie 
jest zakazane. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów nie jest obowiązkowe, 
sprawca może ograniczyć wyrażenie zgody na przepadek, a w razie niemożno-
ści złożenia tych przedmiotów uiścić równowartość pieniężną tylko niektórych 
przedmiotów zagrożonych przepadkiem albo złożyć wniosek o całkowite za-
niechanie orzeczenia przepadku przedmiotów lub uiszczenia ich równowartości 
(art. 143 § 1–4 KKS).

Złożenie przez sprawcę wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie 
się odpowiedzialności nie oznacza, że finansowy organ postępowania przygo-
towawczego będzie miał obowiązek go zaakceptować. Finansowy organ po-
stępowania przygotowawczego może uznać, że zaproponowane warunki nie 
są wystarczające do zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej i podjąć ze 
sprawcą negocjacje w zakresie warunków, na jakich mógłby poprzeć wniosek 
sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Finan-
sowy organ postępowania przygotowawczego może uzależnić wniesienie do 
sądu, zamiast aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie sprawcy zezwolenia na do-
browolne poddanie się odpowiedzialności od:
1) uiszczenia tytułem kary grzywny dodatkowej kwoty, nieprzekraczającej 

jednak łącznie z kwotą już zapłaconą połowy sumy odpowiadającej górnej 
granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za popełniony czyn zabro-
niony;

2) wyrażenia zgody na przepadek przedmiotów niewskazanych we wniosku 
sprawcy lub ich równowartości (art. 146 § 2 KKS);

3) uiszczenia pozostałych kosztów postępowania.

1  Dz.U. Nr 244, poz. 2074.
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Nb. 118

Jeżeli finansowy organ postępowania przygotowawczego uzna wynegocjo-
wane ze sprawcą warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za sa-
tysfakcjonujące, wnosi niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie sprawcy ta-
kiego zezwolenia, przesyłając sądowi wraz z nim akta sprawy z załącznikami. 
O wniesieniu do sądu wniosku o udzielenie sprawcy zezwolenia na dobrowol-
ne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygoto-
wawczego zawiadamia niezwłocznie sprawcę (art. 145 KKS). W razie uznania 
przez organ, że sprawca powinien skorzystać z dobrodziejstwa środka karne-
go, jakim jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, może wydać po-
stanowienie odmawiające wniesienia do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia 
na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Na takie postanowienie przy-
sługuje sprawcy zażalenie do organu nadrzędnego w stosunku do finansowe-
go organu dochodzenia (art. 147 KKS). Gdyby sprawca chciał cofnąć złożo-
ny wniosek, to może to uczynić, ale nie wcześniej niż po upływie miesiąca od 
jego złożenia i nie później niż przed momentem doręczenia mu wyroku o ze-
zwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Ponowne złożenie 
wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest nie-
dopuszczalne. W przypadku skutecznego cofnięcia wniosku uiszczone przez 
sprawcę kwoty zatrzymuje się do czasu zakończenia postępowania jako zabez-
pieczenie grożących mu kar, środków karnych lub innych środków oraz kosz-
tów postępowania (art. 144 KKS).

W kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzial-
ności orzeka sąd wyrokiem na posiedzeniu. Sąd może albo udzielić zezwole-
nia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, albo wydać postanowienie 
o zwrocie sprawy finansowemu organowi postępowania przygotowawczego, je-
śli uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku (art. 148 KKS). 
Sąd w każdej sprawie musi zbadać dowody zebrane w prawie, przedstawione 
przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, albowiem podstawą 
do zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest wymóg, by 
wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbo-
wego nie budziły wątpliwości. Sąd bada również, czy sprawca uiścił trzy typy 
wymaganych należności oraz czy wyraził zgodę na przepadek przedmiotów, 
względnie uiścił ich równowartość pieniężną (art. 17 § 1 KKS). Sąd musi także 
zbadać, czy nie zachodzą negatywne przesłanki wyłączające możliwość zasto-
sowania tego środka. Zachodzą one, gdy:
1) przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności albo ka-

rą ograniczenia wolności;
2) przestępstwo jest co prawda zagrożone jedynie grzywną, ale sprawca popeł-

nił je w warunkach obligujących sąd do zastosowania względem niego in-
stytucji nadzwyczajnego obostrzenia kary;
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Nb. 119

3) w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zgłoszono in-
terwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi i jej nie wycofano.
Jeżeli sąd uzna za zasadne i celowe udzielenie sprawcy czynu karnego skar-

bowego zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, może 
orzec tytułem kary grzywny wyłącznie kwotę uiszczoną przez sprawcę, a tak-
że orzec przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca 
wyraził na to zgodę. Sąd może zatem wydać wyrok zgodnie z treścią wniosku 
o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, czyli tylko na ta-
kich warunkach, jakie zostały określone we wniosku. Gdy sąd uzna warunki 
zaproponowane we wniosku za nieodpowiednie dla danego przypadku, może 
jedynie zwrócić sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowaw-
czego. W przypadku gdyby sąd orzekł tytułem kary grzywny kwotę inną niż 
uiszczona przez sprawcę albo orzekł przepadek przedmiotów lub uiszczenie ich 
równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy, wyrok taki 
w razie zaskarżenia winien być uchylony lub zmieniony w postępowaniu od-
woławczym (art. 149 KKS).

II. Przepadek przedmiotów

Przepadek przedmiotów jest środkiem karnym, który można orzec w stosun-
ku do sprawców przestępstw skarbowych jak i wykroczeń skarbowych (art. 22 
§ 2 pkt 2 oraz art. 47 § 2 pkt 2 KKS). Przepadek przedmiotów polega na ode-
braniu sprawcy owoców przestępstwa lub wykroczenia, narzędzi czy innych 
przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do ich popełnienia (instru-
menta sceleris), przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, prze-
chowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione, a także 
opakowań oraz innych przedmiotów z nimi trwale połączonych (art. 29 i 49 
§ 1 KKS).

Ustawodawca w art. 30 i 49 KKS wymienia przestępstwa i  wykroczenia 
skarbowe, za które grozi ten środek karny, ponadto orzeczenie  przepadku 
przedmiotów jest możliwe w razie orzeczenia: czynnego żalu (art. 16 § 2 KKS), 
dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 17 § 1 pkt 3 i 146 § 2 
pkt 2 KKS), zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 36 § 1 pkt 2 
i § 2 KKS), odstąpienia od wymierzenia kary (art. 19 § 1 KKS) oraz w postę-
powaniu w stosunku do nieobecnych (art. 19 § 4 KKS). Istotne jest, że art. 31 
§ 1 KKS daje podstawy do objęcia przepadkiem przedmiotów, które nie są na-
wet własnością sprawcy. Takie rozwiązanie powoduje, że ustawodawca wy-
chodzi niejako poza ramy odpowiedzialności karnej samego skazanego. Uza-
sadnieniem takiego rozwiązania wydają się być charakter i specyfika czynów 
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karnych skarbowych, z popełnieniem których często wiąże się fakt, że za oso-
bą sprawcy ukrywają się osoby trzecie, którym nie można przypisać odpowie-
dzialności karnej z racji zjawiskowych form czynu.

Celem przepadku przedmiotów jest pozbawienie sprawcy uzyskanych 
przez niego nielegalnie tzw. owoców przestępstwa lub wykroczenia skarbowe-
go, czyli przedmiotów pochodzących bezpośrednio z czynu zabronionego, aby 
uzmysłowić zarówno sprawcy (prewencja szczególna), jak i innym (prewencja 
ogólna), że popełnianie czynów zabronionych się nie opłaca. Przepadek przed-
miotów obejmuje wyłącznie dobra zmaterializowane i obejmuje zarówno rze-
czy ruchome (np. kasy rejestrujące, automaty do gier losowych), jak i nierucho-
mości oraz inne przedmioty dające się wyodrębnić spośród rzeczy ruchomych. 
Przepadek przedmiotów może obejmować wyłącznie mienie ruchome, ale za-
równo to, które rzeczywiście służyło do popełnienia czynu niezgodnego z pra-
wem, jak i to, które było planowane do wykorzystania przy popełnianiu prze-
stępstwa bądź wykroczenia skarbowego. 

Ewentualne roszczenia osób trzecich co do przedmiotów przestępstwa lub 
wykroczenia zagrożonych przepadkiem mogą być zgłaszane i uwzględniane, 
gdy są zasadne, w ramach interwencji (art. 119 § 1 KKS). 

Nie orzeka się przepadku przedmiotów, jeżeli jego orzeczenie:
1) było niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa lub wykroczenia;
2) uiszczono należność publicznoprawną dotyczącą przedmiotów zagrożo-

nych przepadkiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy należność ta jest niewspół-
miernie niska w stosunku do kwoty równowartości pieniężnej przepadku 
przedmiotów albo przepadek dotyczy przedmiotów, których wytwarzanie, 
posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie 
jest zabronione lub które zostały specjalnie przysposobione do popełnienia 
czynu zabronionego (art. 31 § 3 i art. 49 § 1 KKS).
Sąd Najwyższy w wyr. z 9.11.2005 r. (V KK 255/04, OSNwSK 2005, poz. 2039) przyjął, 

że „przepis art. 30 § 3 KKS, interpretowany w powiązaniu z treścią art. 31 § 1 KKS oraz z tre-
ścią art. 46, 64 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, pozwala na orzeczenie je-
dynie przepadku przedmiotu pochodzącego bezpośrednio z przestępstwa (art. 29 pkt 1 KKS), 
ale już nie pozwala na orzeczenie przepadku narzędzi lub innego przedmiotu stanowiącego 
mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbo-
wego (art. 29 pkt 2 KKS). TK w wyroku z 29.6.2005 r., SK 34/04, Dz.U. Nr 130, poz. 1090 
stwierdził, że przepis art. 31 § 1 w zw. z art. 30 § 3 KKS w zakresie, w jakim przewiduje ob-
ligatoryjność przepadku narzędzi, stanowiących własność osoby trzeciej, które służyły do po-
pełnienia przestępstwa skarbowego, jest niezgodny z art. 2, 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 64 
ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytucji RP”1.

1  F. Prusak, [w:] System Prawa Karnego, t. 11, Nb. 250, s. 92.

120



71Rozdział VIII. Środki karne, ich rodzaje i rola
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III. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów

Instytucja ta stanowi pewną rekompensatę finansową dla Skarbu Państwa za 
uszczerbek spowodowany przestępstwem. W doktrynie zwraca się także uwa-
gę, że środek ten stanowi istotny czynnik prewencyjnego oddziaływania prze-
pisów KKS na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, 
jako że możliwość pozbawienia sprawcy korzyści z popełnionego czynu zabro-
nionego winna wpływać na świadomość potencjalnych sprawców o nieopłacal-
ności naruszenia przepisów prawa1.

Zgodnie z art. 32 § 1 i art. 47 § 3 KKS sąd obligatoryjnie orzeka środek 
karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów pocho-
dzących bezpośrednio z przestępstwa lub wykroczenia, narzędzi lub innych 
przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu za-
bronionego, opakowań oraz przedmiotów trwale połączonych z przedmiotami 
przestępstwa lub wykroczenia w razie niemożności orzeczenia fizycznego prze-
padku tych przedmiotów lub ich części z powodu zniszczenia, zgubienia, ukry-
cia lub z innych przyczyn faktycznych lub prawnych. Do tych innych przyczyn 
faktycznych może należeć np. zabór przedmiotów przez osoby trzecie, a do 
prawnych np. porzucenie, podarowanie, sprzedaż itp. Określając równowar-
tość pieniężną przepadku przedmiotów, sąd powinien ustalać ją z perspektywy 
czasu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, według obowią-
zujących wówczas cen rynkowych, z uwzględnieniem ewentualnego stopnia 
zużycia określonych przedmiotów2. Jeżeli równowartości nie można określić 
dokładnie, należy ją oznaczyć w przybliżeniu (art. 32 § 2 i art. 49 § 1 KKS).

Jeżeli w popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe-
go brało udział kilka osób, to odpowiadają one solidarnie za uiszczenie równo-
wartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 § 3 oraz art. 47 § 3 KKS). 
To znaczy, że Skarb Państwa, na którego rzecz przechodzi kwota równowarto-
ści pieniężnej przepadku przedmiotów, może domagać się jej uiszczenia zarów-
no od każdego ze skazanych z osobna, jak i łącznie, a zapłata należnej równo-
wartości przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. 

Ten środek karny nie może być zastosowany w razie niemożności orzeczenia 
fizycznego przepadku przedmiotów przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, 
których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenosze-
nie lub przesyłanie jest zabronione (art. 32 § 1 in fine oraz art. 47 § 3 KKS).

Egzekucję tego środka karnego po bezskutecznym upływie terminu dobro-
wolnego uiszczenia należnej kwoty, przeprowadzają organy, tj. urząd skarbowy 

1  J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbo-
wym, Wrocław 2011, s. 117.

2  V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie, s. 127.
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i urząd celny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (art. 179 § 1 i art. 189 KKS oraz art. 27, 44 KKW w zw. z art. 189 KKS). 
W uzasadnionych sytuacjach można także ściągnięcie równowartości pienięż-
nej przepadku przedmiotów rozłożyć na raty na czas nieprzekraczający 1 ro-
ku, a niekiedy 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można nawet 
należną równowartość pieniężną przepadku przedmiotów umorzyć w części, 
a wyjątkowo również w całości (art. 49–51 KKW w zw. z art. 189 KKS).

IV. Przepadek korzyści majątkowych

Przepadek korzyści majątkowej ma na celu zwiększenie dolegliwości kary 
przez pozbawienie sprawcy materialnych korzyści odniesionych z popełnienia 
przestępstwa skarbowego. Jednocześnie nie ma on tak represyjnego charakte-
ru jak jego poprzedniczka konfiskata mienia, z uwagi na warunek wystąpienia 
związku między przestępstwem a uzyskaną korzyścią majątkową.

Orzekanie środka karnego przepadku korzyści majątkowych ma charakter 
obligatoryjny i dotyczy wszystkich sprawców przestępstw skarbowych, którzy 
osiągnęli z ich popełnienia, bezpośrednio lub chociażby pośrednio, korzyść ma-
jątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów. Korzyść majątkowa to ko-
rzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego (art. 53 § 13 KKS). 

Przepadek korzyści majątkowych ma charakter subsydiarny. Stanowi on 
uzupełnienie przepadku przedmiotów przestępstwa. W tych wszystkich sytu-
acjach, gdy zakresy przedmiotowe środka karnego przepadku przedmiotów 
przestępstwa i przepadku korzyści majątkowych się pokrywają, w pierwszej 
kolejności należy orzec środek w postaci przepadku przedmiotów przestęp-
stwa. Natomiast gdy sprawca uzyskał korzyści z przestępstwa niemające subs-
tratu materialnego, lecz dające się oszacować w pieniądzu, lub uzyskał korzy-
ści majątkowe w postaci zmaterializowanej, lecz są to przedmioty pochodzące 
z przestępstwa jedynie pośrednio (np. ruchomości i nieruchomości zakupione 
za pieniądze uzyskane ze sprzedaży importowanych papierosów czy alkoholu 
bez wykupienia i oznaczenia ich znakami akcyzy), należy orzec środek karny 
w postaci przepadku korzyści majątkowych, aby tym samym popełnienie prze-
stępstwa stało się nieopłacalne1. 

Zgodnie z art. 33 § 2 KKS w razie skazania sprawcy za przestępstwo skar-
bowe, z którego popełnienia uzyskał on, chociażby pośrednio, korzyść mająt-
kową dużej wartości, uważa się, że mienie, które sprawca objął we władanie lub 
do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia przestępstwa skarbo-

1  Tamże, s. 128.
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wego lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego 
wyroku, stanowi korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia przestępstwa skar-
bowego, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód 
przeciwny (domniemanie wobec sprawcy).

W przepisie art. 33 § 3 KKS ustawodawca wprowadził domniemanie, że 
jeżeli z okoliczności sprawy wynika duże prawdopodobieństwo, że sprawca, 
który odniósł z popełnienia przestępstwa skarbowego chociażby pośrednio ko-
rzyść majątkową dużej wartości i przeniósł ją na inną osobę (fizyczną, prawną 
lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej), to uważa się, że 
rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby oraz przysługujące jej pra-
wa majątkowe należą do sprawcy, chyba że zainteresowana osoba przedstawi 
dowód zgodnego z prawem ich uzyskania (domniemanie wobec osób trzecich). 
Uzyskanie zgodne z prawem to takie, w którym zarówno tytuł, jak i środki po-
trzebne do uzyskania poszczególnych składników majątkowych są legalne. 
Przedstawienie takiego dowodu będzie często niemożliwe z uwagi na obowią-
zujący w Polsce powszechny obowiązek corocznego składania zeznań podat-
kowych o każdorazowym nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (np. w drodze 
darowizny lub dziedziczenia), co eliminuje możliwość ewentualnego fabryko-
wania dowodów na użytek konkretnej sprawy i stwarza łatwość ich weryfikacji 
w kontekście zgodnego z prawem uzyskania korzyści majątkowych.

V. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści 
majątkowej

Obowiązek orzeczenia przepadku korzyści majątkowych uzyskanych 
z przestępstwa skarbowego zastępuje się środkiem karnym ściągnięcia równo-
wartości pieniężnej tej korzyści, jeżeli wystąpi niemożność orzeczenie fizycz-
nego przepadku samej korzyści (art. 33 § 1 in fine KKS). Objęta przepadkiem 
korzyść majątkowa lub ściągnięcie jej równowartości pieniężnej przechodzi 
na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku (art. 33 
§ 7 KKS). Tego środka karnego nie orzeka się, jeżeli korzyść majątkowa podle-
ga zwrotowi innemu uprawnionemu podmiotowi (art. 33 § 6 KKS).

VI. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 
wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego 

stanowiska

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania 
określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska to trzy odrębne 
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środki karne, których podstawą zastosowania jest art. 22 § 2 pkt 5 KKS. Są to 
instytucje, których zastosowanie jest fakultatywne i może być orzeczone wy-
łącznie za przestępstwo skarbowe na okres minimum 1 roku, a maksymalnie 
lat 5 (art. 22 § 2 pkt 5 KKS, art. 41 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 34 
§ 1–2 i 4 KKS).

Sąd, sięgając po omawiane środki karne, musi określić, o jaki konkretny 
rodzaj działalności gospodarczej chodzi (wytwórczą, usługową, handlową, bu-
dowlaną czy związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją zaso-
bów naturalnych), lub zajmowania jakich stanowisk czy wykonywania jakiego 
zawodu zakaz ma dotyczyć.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego 
zawodu może być orzeczony, gdy sprawca:
1) nadużył przy popełnieniu przestępstwa skarbowego stanowiska lub wyko-

nywanego zawodu albo
2) okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagra-

ża istotnym dobrom chronionym prawem (art. 41 § 1 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS).
Nadużycie stanowiska lub zawodu ma charakter umyślnego wykorzystywa-

nia posiadanych uprawnień lub umiejętności do naruszenia prawa. Okazanie, że 
dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym do-
brom chronionym prawem, może łączyć się z zachowaniami, z których wynika, 
że sprawca nie wykazuje należytej dozy staranności lub ostrożności albo nie ma 
odpowiednich predyspozyji fizycznych lub psychicznych do zajmowania dane-
go typu stanowiska czy wykonywania danego zawodu1. 

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej sąd może orzec, 
gdy doszło do skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z pro-
wadzeniem danej działalności gospodarczej i uznania, że dalsze jej prowadze-
nie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem (art. 41 § 2 KK recypowany 
przez KKS). Dodatkowo, aby można było orzec ten zakaz, KKS musi na to ze-
zwalać (art. 34 § 1 KKS). Artykuł 34 § 2 KKS pozwala na orzeczenie zakazu 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za taksa-
tywnie wymienione typy rodzajowe przestępstw, a w przypadku wszystkich in-
nych typów przestępstw tylko wtedy, gdy sąd zastosował wobec sprawcy prze-
stępstwa nadzwyczajne obostrzenie kary. 

W myśl art. 191 KKS, jeżeli skazany na środek karny zakazu prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub 
zajmowania określonego stanowiska przestrzegał porządku prawnego w czasie 
obowiązywania orzeczonych zakazów, to po upływie połowy okresu, na który 

1  Tamże, s. 130.
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je orzeczono, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku, sąd może uznać je za 
wykonane. 

VII. Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych jest środkiem karnym, który obejmuje: utra-
tę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w spra-
wowaniu wymiaru sprawiedliwości, do pełnienia funkcji w organach i instytu-
cjach państwowych oraz samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak rów-
nież utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego, 
utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich 
uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw (art. 40 § 1 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS).

Pozbawienie praw publicznych może być orzeczone tylko wtedy, gdy ko-
deks tak stanowi (art. 34 § 1 KKS). Artykuł 34 § 3 KKS jest podstawą fakul-
tatywnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych, gdy sąd, stosując insty-
tucję nadzwyczajnego obostrzenia kary, wymierzy sprawcy karę pozbawienia 
wolności w wymiarze nie krótszym niż 3 lata. 

Pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, na czas minimum od 
1 roku do lat 5, przy czym po upływie połowy okresu, na który je orzeczono 
(nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku), można ten środek uznać za wy-
konany, jeśli skazany przestrzegał w tym czasie porządku prawnego (art. 34 § 4 
i art. 191 KKS).

VIII. Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Do orzeczenia tego środka karnego wystarczające jest przekonanie sądu, że 
dany przypadek uzasadnia szersze upublicznienie wydanego wyroku ze wzglę-
dów sprawiedliwościowych czy prewencyjnych (art. 35 i 12 § 2 KKS). Sąd, 
orzekając podanie wyroku do publicznej wiadomości, powinien wskazać czas, 
miejsce i konkretny sposób przekazania informacji o wyroku. 

§ 3. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Do środków probacyjnych należą: warunkowe umorzenie postępowania 
karnego, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary, warunkowe 
zwolnienie.
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I. Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego

Artykuł 20 § 2 KKS jest podstawą do recypowania podstaw zastosowania 
warunkowego umorzenia postępowania karnego, które wyszczególnione zosta-
ły w art. 66 KK. Zgodnie z tym ostatnim przepisem sąd może warunkowo umo-
rzyć postępowanie karne skarbowe, jeżeli:
1) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;
2) okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości;
3) sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne;
4) postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy 

sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępo-
wania karnego sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szcze-
gólności nie popełni ponownie przestępstwa.
Warunkowe umorzenie postępowania karnego można zastosować do spraw-

cy przestępstwa skarbowego, chyba że przestępstwo to popełniono w warun-
kach określonych w art. 37 § 1 pkt 1–3, 5–7 lub w art. 38 § 2, z zastrzeżeniem 
art. 37 § 2 oraz art. 38 § 3 KKS. W związku z powyższym stosowanie warun-
kowego umorzenia postępowania karnego jest niedopuszczalne w stosunku do 
(wyłączenia te zostały uregulowane w art. 41 § 1 KKS):
1) sprawcy przestępstwa umyślnego, który spowodował uszczuplenie należno-

ści publicznoprawnej dużej lub wielkiej wartości albo gdy wartość przed-
miotu czynu była duża lub wielka (czyli przekraczała pięćsetkrotną lub ty-
siąckrotną wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia – art. 53 
§ 15 i 16 KKS), chyba że wymagalna należność została w całości uiszczona 
przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji;

2) sprawcy, który uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe 
źródło dochodu;

3) sprawcy ciągu przestępstw skarbowych, chyba że uszczuplona należ-
ność została w całości zapłacona przed zamknięciem przewodu sądowego 
w pierwszej instancji;

4) sprawcy popełniającego przestępstwo w ramach zorganizowanych grup 
lub związków przestępczych, chyba że wystąpił z tych struktur i ujawnia-
jąc przed organem ścigania istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa 
skarbowego, zapobiegł jego popełnieniu;

5) sprawcy dopuszczającego się przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby 
jej użycia albo wspólnie z osobą, która takich niebezpiecznych metod używa;

6) sprawcy, który doprowadził inną osobę do popełnienia czynu o znamio-
nach przestępstwa skarbowego, nadużywając stosunku zależności lub wy-
korzystując jej krytyczne położenie (art. 41 § 1 KKS). Wyłączenia te ma-
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ją związek z koniecznością zaistnienia wymienionych wcześniej przesłanek 
pozytywnych, które muszą wystąpić, aby wobec sprawcy przestępstwa 
skarbowego zastosować ten środek probacyjny. 
Zaistnienie jakiejkolwiek przesłanki negatywnej uniemożliwia uznanie, że 

społeczna szkodliwość czynu i wina sprawcy nie są znaczne, lub też przyjęcie, 
że istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna wobec danego sprawcy. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego następuje na 
okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się 
orzeczenia (art. 67 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS).

Umarzając warunkowo postępowanie karne skarbowe, sąd obligatoryjnie 
zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a gdy po-
stępowanie dotyczy przestępstwa skarbowego, w związku z którym nastąpiło 
uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej i na-
leżności tej nie uiszczono, sąd nakłada na sprawcę obowiązek jej uiszczenia 
w określonym terminie (art. 67 § 3 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 41 
§ 2 KKS).

Umarzając warunkowo postępowanie karne skarbowe, sąd może ponadto 
nałożyć na sprawcę następujące obowiązki probacyjne:
1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby;
2) przeproszenia pokrzywdzonego;
3) wykonywania ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzymanie in-

nej osoby;
4) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków 

odurzających;
5) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjne-

mu, albo oddziaływaniom terapeutycznym;
6) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
7) powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi 

osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub in-
nych osób;

8) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Ponadto sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub 

osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, 
do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji 
lub pomoc skazanym (art. 67 § 2–3 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS).

Jeżeli sprawca w okresie próby popełnił jakiekolwiek przestępstwo umyśl-
ne, za które został prawomocnie skazany, sąd ma obowiązek podjąć postępo-
wanie karne uprzednio warunkowo umorzone (art. 68 § 1 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS).
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Sąd może podjąć postępowanie karne skarbowe warunkowo umorzone 
w następujących przypadkach:
1) gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, a w szcze-

gólności gdy popełnił przestępstwo umyślne, za które nie został prawomoc-
nie skazany, lub gdy popełnił przestępstwo nieumyślne;

2) gdy sprawca uchyla się od dozoru;
3) gdy sprawca uchyla się od wykonywania nałożonego nań obowiązku, 

w tym obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 68 § 2 KK 
w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 41 § 3 KKS). Sąd może także podjąć po-
stępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenie o warunkowym 
umorzeniu postępowania karnego, a przed jego uprawomocnieniem się, ra-
żąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popeł-
nił przestępstwo (art. 68 § 3 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS).
Postępowania karnego skarbowego warunkowo umorzonego nie można 

podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 68 
§ 4 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS), mimo że w okresie, gdy sprawca poddawany 
był próbie, zaistniały ku temu niezbędne przesłanki.

II. Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności 
orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie po-
pełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to 
wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżenia po-
wrotowi do przestępstwa (art. 69 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS). 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary ma charakter fakultatywny i za-
leży od uznania sądu, który musi dojść do przekonania, że poddanie sprawcy 
określonym obowiązkom i próbie będzie wystarczające do osiągnięcia wobec 
sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestęp-
stwa (art. 69 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS). Warunkowe zawieszenia wy-
konania kary, jak każdy środek probacyjny, opiera się na pozytywnej progno-
zie kryminologicznej wobec sprawcy wywiedzionej z analizy jego postawy, 
właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego sposobu życia oraz 
zachowania się po popełnieniu przestępstwa (art. 69 § 2 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS). 

Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy, któ-
ry uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, 
oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowa-
nej grupie albo w związku z mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbo-
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wego, chyba że zachodzi wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami 
(art. 41a § 1 KKS). 

Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary następuje na okres 
próby, który uzależniony jest od rodzaju zawieszanej kary. Zawieszenie wyko-
nania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od 
uprawomocnienia się wyroku. W wypadku zawieszenia wykonania kary wo-
bec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z uży-
ciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi 
od 2 do 5 lat (art. 70 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS). W przypadku warunkowe-
go zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy, o któ-
rym mowa w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 KKS (sprawcy, który uczynił sobie z popełnia-
nia przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, oraz sprawcy, który popełnił 
przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego), okres próby wynosi 
od 3 lat do lat 5, a dozór jest obowiązkowy.

Zawieszając warunkowo wykonanie kary orzeczonej za przestępstwo skar-
bowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuple-
nie należności publicznoprawnej i należności tej nie uiszczono, sąd obligato-
ryjnie nakłada na sprawcę obowiązek jej uiszczenia w wyznaczonym terminie 
(art. 41 § 2 w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 KKS).

Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje do:
 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby;
 2) przeproszenia pokrzywdzonego;
 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej 

osoby;
 4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu;
 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środ-

ków odurzających;
 6) poddania się terapii uzależnień;
 7) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji;
 8) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 9) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miej-

scach;
10) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi 

osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub in-
nych osób;

11) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
12) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec 

popełnieniu ponownie przestępstwa (art. 72 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS).
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Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazane-
go pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji 
albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowa-
nie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Dozór jest obowiązko-
wy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego oraz przestępców 
zawodowych i przestępców działających w warunkach przestępczości zorga-
nizowanej, wobec których wyjątkowo zastosowano warunkowe zawieszenie 
wykonania wymierzonej kary pozbawienia wolności. W okresie próby można 
również ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać nałożone na sprawcę obowiązki 
oraz zwalniać z nich (z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 KK 
– świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 KK, albo zobowiązać ska-
zanego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem szkody w całości 
albo w części). Możliwość ustanawiania, rozszerzania, zmieniania lub zwalnia-
nia z obowiązków w okresie próby nie dotyczy obowiązku uiszczenia należno-
ści publicznoprawnej (art. 190 KKS). 

Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił po-
dobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozba-
wienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 75 § 1 KK 
w zw. z art. 20 § 2 KKS). Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany 
w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popeł-
nił inne przestępstwo niż to, które obliguje sąd do odwieszenia kary, albo jeże-
li skazany uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych na niego obowiązków, 
w tym w szczególności od obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej, 
lub od wykonania orzeczonych środków karnych (art. 75 § 2 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS). Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa 
w § 2 art. 75 KK, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia 
przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko te-
mu szczególne względy (art. 75 § 2a KK w zw. z art. 20 § 2 KKS). Sąd mo-
że zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed 
jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczegól-
ności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo (art. 75 § 3 KK w zw. z art. 20 
§ 2 KKS). Na podstawie art. 75 § 3a KK, który jest recypowany przez KKS 
(art. 20 § 2 KKS), zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa 
w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szcze-
gólności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie wię-
cej jednak niż o połowę. 

Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 mie-
sięcy od zakończenia okresu próby, przy czym, aby było skuteczne, musi być 
prawomocne (art. 75 § 4 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS).
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