
Warszawa, 22 lipca 2022 r.       

Pan

Marek Woch

Dyrektor Generalny

Biuro Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców                             

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na wystąpienia z dnia 2 lutego 2021 r. oraz z dnia 10 lutego 2022 r. (znak: 

WPL.110.2021.ZS), odnoszące się do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 867) oraz poprawki do tego projektu (druk nr 867A), przede 

wszystkim serdecznie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Jednocześnie 

wyjaśniam, co następuje.

Przytoczona nowelizacja k.k. została uchwalona w dniu 20 kwietnia 2021 r., 

opublikowana w Dz.U. pod poz. 1023 i weszła w życie z dniem 22 czerwca 2021 r. 

W powołanym piśmie podniesiono wątpliwość czy obowiązek, o którym mowa 

w znowelizowanym art. 218a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1375) dotyczy wyłącznie uniemożliwienia dostępu do danych przez 

osobą, której dotyczy żądanie sądu (prokuratora), czy też przez wszystkie osoby, którym 

przedsiębiorca świadczy usługi. W ocenie Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego 

wątpliwość ta nie jest uzasadniona. Z samego pojęcia „uniemożliwienia dostępu” wynika 

bowiem, że środek ten ma za zadanie zablokować dostęp do określonych danych wszystkim 

osobom trzecim, a nie tylko „usługobiorcom przedsiębiorcy”, na którego obowiązek ten 

nałożono. Wykładnia oznaczająca, że chodzi np. wyłącznie o zablokowanie dostępu 

podejrzanemu, byłaby sprzeczna zarówno z warstwą semantyczną, jak i  ratio legis tego 

przepisu. Przyjęcie takiej interpretacji w oczywisty sposób uniemożliwiłoby realizację celu 

przepisu, którym jest uniemożliwienie dostępu do danych wszystkich osobom trzecim.
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Zaznaczam ponadto, że Departament nie podziela  obawy, że wprowadzone nowelą 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

karalności i wykonania kary za przestępstwa wpłynie na sektor małych 

i średnich przedsiębiorstw, gdyż konieczne będzie przechowywanie dokumentacji księgowej 

przez dłuższy czas. Należy podkreślić, że nowela nie zmieniła terminów przechowywania 

dokumentacji księgowej. W obecnym stanie prawnym należy ją przechowywać przez okres 

5 lat. Po upływie tego okresu jej brak nie może stanowić dowodu na popełnienie przestępstwa 

skarbowego, ani nie może powodować negatywnych skutków dla podatnika. W związku 

z powyższym zmiany nie miały i nie mają wpływu na sektor MŚP. 

Na koniec raz jeszcze przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.

Z poważaniem

Rafał Kierzynka

Dyrektor

Departament Legislacyjny Prawa Karnego
/podpisano elektronicznie/
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