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POJĘCIE „PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO” (I) 

 

 Geneza pojęcia: Karl Lindemann „Czy istnieje jakieś odrębne 

prawo karne gospodarcze?” (Jena, 1932 r.) – wątpliwości na tle 

przesłanek do wyodrębnienia w/w dyscypliny naukowej. 

 Pojęcie „prawa karnego gospodarczego” (aspekt jurydyczny) versus 

pojęcie „przestępczości gospodarczej” (aspekt kryminologiczny). 

 Koncepcje przestępczości gospodarczej: 

- przedmiotowa (kontynentalna) autorstwa K. Lindemana, 

- podmiotowa (amerykańska) autorstwa E. Sutherlanda. 

[White Collar Crime, New York, 1949 r.] 
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POJĘCIE „PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO” (II) 
 

 Wiodące elementy definicji PKG w doktrynie: 

a) „Przepisy karne chroniące obrót gospodarczy jako składnik 

gospodarki narodowej” (K. Tiedeman). W tym rozumieniu 

gospodarkę narodową należy postrzegać jako konglomerat 

indywidualnych interesów gospodarczych, a zarazem dobro 

ponadindywidualne. /aspekt przedmiotowy/ 

b) „Przepisy karne typizujące czyny polegające na zamachu na 

porządek finansowy, ekonomiczno-społeczny oraz poziom 

życia danego społeczeństwa (…) popełniane przez 

przedsiębiorców celem uzyskania przez nich korzyści”  

(M. Dalmas-Marty) /aspekt przedmiotowo-podmiotowy/ 
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POJĘCIE „PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO” (III) 
 

 Wybrane definicje PKG w polskiej literaturze przedmiotu: 

1) „Prawo karne gospodarcze obejmuje przepisy karne, których zadaniem 

jest ochrona ponadindywidualnych i indywidualnych interesów 

równoprawnych uczestników obrotu gospodarczego (profesjonalnych  

i nieprofesjonalnych), interesów wyrażanych głównie w prawidłowym 

funkcjonowaniu instytucji i reguł obrotu.” (O. Górniok) 

2) „Pojęcie prawa karnego gospodarczego obejmuje przepisy określające 

czyny karalne przeciwdziałające przestępczości gospodarczej 

(przestępstwa gospodarcze).” (J. Skorupka) 

3) „Istotą prawa karnego gospodarczego są przepisy karne gospodarcze 

określające przestępstwa gospodarcze, a co z tym związane – faktyczne 

obowiązywanie tych regulacji w obrocie gospodarczym i w życiu 

społecznym.” (R. Zawłocki) 
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MIEJSCE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO  

W SYSTEMIE PRAWA 

 

Prawo gospodarcze represyjne: 

A. przepisy pozakarne (prima ratio): 

 prawo cywilne represyjne 

 prawo administracyjne represyjne 

 prawo finansowe represyjne 

B. przepisy karne (ultima ratio): 

 prawo karne gospodarcze sensu largo/prawo karne szczególne/ 

 prawo karne gospodarcze sensu stricto 

 prawo karne skarbowe 
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DWUASPEKTOWOŚĆ PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO 
 

 Prawo karne gospodarcze sensu stricto: „prawo karne 

interesów” lub „prawo karne rynkowe” –  w tym znaczeniu 

realizuje ono funkcję wewnętrzną chroniąc dynamikę obrotu, 

który cechuje równoważność pojmowania stron stosunków 

gospodarczych. 

 Prawo karne gospodarcze sensu largo: „prawo karne ustrojowo-

gospodarcze” – w tym znaczeniu realizuje ono funkcję 

zewnętrzną chroniąc statykę obrotu, tj. ogół ustrojowych zasad 

gospodarczych, w tym podstawowe dla niego instytucje prawne. 

 Z uwagi na wtórny charakter względem norm prawa finansowego oraz specyfikę 

przedmiotu ochrony w literaturze istnieją rozbieżności w kwestii zaliczenia prawa 

karnego skarbowego do prawa karnego gospodarczego sensu largo. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY  

PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (I) 
 

 Zasada wyłączności ustawy w prawie karnym gospodarczym  

(art. 42 ust. 1 Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 r.) – zob. wyrok TK 

z dn. 21 lipca 2006 r., sygn. P 33/05: „Przepis art. 42 ust. 1 

Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialność karną w ścisłym tego słowa 

znaczeniu, a więc odpowiedzialność za przestępstwo, ale również inne formy 

odpowiedzialności prawnej związane z poddaniem jednostki jakiejś formie 

ukarania.” 

 Podział prawa karnego gospodarczego na regulacje kodeksowe 

oraz pozakodeksowe: rola i znaczenie przepisów art. 116 KK 

oraz 48 KW oraz zasada autonomii materialnoprawnej KKS. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY  

PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (II) 

 

Podział materialnego prawa karnego gospodarczego: 

I. przepisy międzynarodowe (konwencje międzynarodowe i prawo 

Unii Europejskiej) 

II. przepisy polskie: 

a) część ogólna PKG (tj. zasady odpowiedzialności i zasady karania 

za przestępstwa gospodarcze i wykroczenia gospodarcze) 

 art. 1 – 116 Kodeksu karnego 

 art. 1 – 48 Kodeksu wykroczeń 

 art. 1 – 53 Kodeksu karnego skarbowego 

b) część szczególna PKG (tj. zakres kryminalizacji) 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY  

PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (III) 
 

Zakres kryminalizacji kodeksowego prawa karnego gospodarczego: 

A) ustawa z dn. 6 VI 1997 r. – Kodeks karny: 

 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 KK) 

 Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 

(art. 310-316 KK) 

 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

(art. 218-221 KK) 

 Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181-188 KK) 

B) ustawa z dn. 20 V 1971 r. – Kodeks wykroczeń: 

 Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132-139 KW) 

 Inne wybrane kodeksowe wykroczenia gospodarcze (np. art. 601 KW) 

C) ustawa z dn. 10 IX 1999 r. – Kodeks karny skarbowy: przestępstwa skarbowe  

i wykroczenia skarbowe (Tytuł I Dział II Część szczególna -art. 54 – 111 KKS) 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY  

PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (IV) 
 

Zakres kryminalizacji pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego: 

[tzw. ustawy karne dodatkowe – UKD (ok. 60 ustaw, blisko 300 przestępstw typu podstawowego)] 

A) pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze (np. przestępstwo gospodarcze 

naruszenia prawa twórcy projektu wynalazczego z art. 303 PWP); 

B) pozakodeksowe wykroczenia gospodarcze (np. wykroczenie gospodarcze 

nadużycia zaufania na szkodę klientów z art. 25 ZNKu). 
 

 Zgodnie z regulacją art. 53 § 1 zd. 2 KKS określenie czynu zabronionego jako przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w Kodeksie karny skarbowym 

(tzw. zasada zupełności/hermetyczności KKS); brak zatem pozakodeksowych przestępstw 

skarbowych/wykroczeń skarbowych. 

W TYM KONTEKŚCIE: zagadnienie dynamiki pozakodeksowych przepisów karnych 

gospodarczych oraz wzrostu kryminalizacji obrotu gospodarczego w Polsce. 



Wprowadzenie do prawa karnego gospodarczego | mgr Tomasz Gawliczek | Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego UWr 

FUNKCJE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO 
 

Funkcje te są zbieżne z funkcjami prawa karnego kryminalnego: 

 funkcja ochronna, 

 funkcja gwarancyjna, 

 funkcja regulacyjna, 

 funkcja kompensacyjna.  

 w prawie karnym gospodarczym przejawia się ona w postaci klauzuli niekaralności 

związanej z czynnym żalem sprawcy oraz we wnioskowym trybie ścigania 

Szczególna (pragmatyczna) rola funkcji kompensacyjno-egzekucyjnej w prawie 

karnym skarbowym: 

- signum temporis karnoskarbowej polityki kryminalnej; 

- priorytet egzekucji należności publicznoprawnej nad represją karną; 

- instytucje „zaniechania ukarania sprawcy” (art. 16-19 KKS). 
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OGÓLNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z REGULACJĄ PRAWNĄ 

PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH 
 

 Problematyka klauzul odpowiedzialności zastępczej w prawie karnym 

gospodarczym (np. art. 308 KK). 

 Zagadnienie blankietowości przepisów karnych gospodarczych:  

„Nie rezygnując z wymagania określenia wyłącznie w ustawie podmiotu, znamion 

przedmiotowych przestępstwa oraz kary, należy jednak przyjąć, że dopuszczalne jest 

doprecyzowanie tych elementów w aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92 

Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw 

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, czy przeciwko interesom fiskalnym państwa, 

konstrukcja ustawy karnej, która by całkowicie wykluczała potrzebę odwołania się rozporządzeń 

regulujących określoną sferę działalności, jest trudna do wyobrażenia” (wyrok TK z dn. 20 

lutego 2001 r., P. 2/00, OTK ZU nr 2/2001, s. 196) 

W TYM KONTEKŚCIE: § 75 i n. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.  

20 VI 2002 r. – „Zasady techniki prawodawczej”. 
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POKRZYWDZENIE PRZESTĘPSTWEM GOSPODARCZYM 
 

 Zagadnienie relacji pomiędzy znamionami strony przedmiotowej 

konkretnych przestępstw gospodarczych a charakterem chronionego 

przez nie dobra prawnego – co przesądza o fakcie „pokrzywdzenia”? 

-  czy określone w poszczególnych przepisach czynności sprawcze  

muszą wykazywać stricte „gospodarczy” charakter? 

-  czy sprawcą przestępstwa gospodarczego musi być uczestnik obrotu 

gospodarczego? 

- czy pomiędzy sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym musi istnieć 

szczególny rodzaj relacji prawnej o charakterze gospodarczym? 

- czy status podmiotu pokrzywdzonego (profesjonalny bądź 

nieprofesjonalny uczestnik obrotu) przesądza o fakcie zaistnienia 

przestępstwa/wykroczenia gospodarczego? 

 Kryterium naruszenia interesu uczestnika obrotu gospodarczego in concreto. 
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PRAWO KARNE PRZEDSIĘBIORSTW  

W SYSTEMIE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (I) 
 

 Znaczenie zasady societas delinquere non potest i późniejszych koncepcji 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego dla polskiego prawa karnego 

gospodarczego. 

 Dyskusyjny charakter odpowiedzialności podmiotu zbiorowego uregulowanej 

ustawą z dn. 28 X 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661): 

- represyjny charakter (vide art. 6 ustawy); 

- stosowanie odpowiednio przepisów KPK w zakresie postępowania  

w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 22 ustawy); 

- ustawowe instytucje znane prawu karnemu materialnemu: recydywa (art. 13), 

przedawnienie karalności (art. 14), przedawnienie wykonania kary (art. 15), 

zatarcie skazania (art. 43) – brak odpowiedniego stosowania przepisów KK (!) 

- wyrok TK z dn. 3 XI 2004 r., sygn. K 18/03. 
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PRAWO KARNE PRZEDSIĘBIORSTW  

W SYSTEMIE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (II) 
 

 Modele odpowiedzialności podmiotu zbiorowego przed wprowadzeniem 

ustawy z 28 X 2002 r.: 

- tzw. odpowiedzialność karno-administracyjna (nakładanie kar pieniężnych); 

- odpowiedzialność przedsiębiorców za przekupstwo osoby pełniącej funkcję 

publiczną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 22a - 22g). 

 Istotne cechy polskiego modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych: 

- prejudycjalność postępowania  (model odpowiedzialności indentyfikacyjnej); 

- maksymalne uproszczenie wtórnego postępowania sądowego; 

- majątkowy charakter kar wymierzanych podmiotowi zbiorowemu. 

 Konstrukcja odpowiedzialności pośredniej-posiłkowej z art. 3 ustawy (por. 

art. 52 KK oraz art. 24 § 5 KKS). 

 Przesłanka formalna uprzedniego orzeczenia karnego wobec sprawcy (art. 4). 
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PRAWO KARNE PRZEDSIĘBIORSTW  

W SYSTEMIE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (III) 
 

 Subiektywny charakter odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 5): 

- wina w wyborze (culpa in eligendo); 

- wina w nadzorze (culpa in custodiendo). 

 cywilistyczne rozumienie winy w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej z KC 

 Konsekwencje quasi-karne przewidziane przez ustawę: 

a) orzeczenie kary pieniężnej w wysokości od 1.000 do 5.000.000 złotych, 

nie wyższej jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym,  

w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 7); 

b) środki karne: przepadek (art. 8), zakazy i podanie wyroku do publicznej 

wiadomości (art. 9). Zakazy orzekane są w latach: od 1 roku do 5 lat. 

 Znaczenie dyrektyw wymiaru kary pieniężnej, zakazów oraz podania 

wyroku do publicznej wiadomości określonych w art. 10 ustawy. 



Wprowadzenie do prawa karnego gospodarczego | mgr Tomasz Gawliczek | Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego UWr 

PRAWO KARNE PRZEDSIĘBIORSTW  

W SYSTEMIE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO (IV) 
 

 Dyskusyjność zaliczenia prawa karnego przedsiębiorstw do systemu prawa 

karnego gospodarczego (stosunek krzyżowania się ich zakresów).  

 Katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, których popełnienie przez 

reprezentanta podmiotu zbiorowego (art. 3) skutkuje odpowiedzialnością 

przewidzianą przez ustawę (art. 16): 

- przestępstwa stricte gospodarcze, np. przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstwa przeciwko środowisku, a także wyszczególnione  

w art. 16 ust. 2 ustawy przestępstwa skarbowe; 

- przestępstwa kryminalne, np. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej   

i obyczajności czy też przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. 

 Katalog z art. 16 ustawy ma charakter zamknięty, wskazuje na częściową 

przynależność przedmiotowej regulacji do materii prawa karnego gospodarczego. 
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