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Katarzyna Wojtaszyn, Agnieszka Kacperczyk

wiadek koronny. 15 lat do!wiadcze"
Instytucja wiadka koronnego w polskim ustawodawstwie prawnym funkcjonuje
ju! blisko 15 lat, jednak w dalszym ci"gu realizacja czynno ci z jego udzia#em nastr$cza wiele problemów, zw#aszcza proceduralnych. Niniejsze opracowanie jest prób"
przybli!enia zagadnie% prawnych zwi"zanych z instytucj" wiadka koronnego, a tak!e
praktycznych aspektów jej stosowania, istotnych z punktu widzenia pracy organów
procesowych.

1. Geneza
wiat
Korzenie instytucji wiadka koronnego si$gaj" osiemnastowiecznej Anglii,
a konkretnie instytucji approverment, która wtedy stanowi#a cz$ & systemu Common
Law. Wyst$puj"cy wówczas w procesie sprawca - approver, by# gotowy przyzna&
si$ do zarzucanych mu czynów i wyda& pozosta#ych wspó#sprawców w zamian za
u#askawienie. Jednak warunkiem u#askawienia by#o skazanie przez s"d wszystkich
osób przez niego oskar!onych. W razie ich uniewinnienia, ów approver by# skazywany na kar$ mierci. Sam termin w i a d e k k o r o n n y równie! wywodzi si$
z j$zyka angielskiego i odpowiada poj$ciu to turn King’s – Queen’s evidence, a odnosi
si$ wy#"cznie do tych wiadków, którzy wspó#pracuj" z oskar!ycielem ( wiadkowie oskar!enia), b$d"c jednocze nie podejrzanymi lub oskar!onymi w danej sprawie1. Zasadnicz" przyczyn", która determinowa#a wprowadzenie instytucji wiadka
koronnego do systemów prawnych ró!nych pa%stw, by#a zawsze lawinowo rosn"ca
liczba przest$pstw, szczególnie brutalnych, dokonywanych przez zorganizowane
grupy oraz powszechna bezradno & wymiaru sprawiedliwo ci w walce z tym zjawiskiem. Pionierem w tej dziedzinie sta#y si$ Stany Zjednoczone, w których ju!
w 1857 r. wydano pierwsz" ustaw$ dotycz"c" szczególnej ochrony wiadka. Akt ten
w do & ograniczony sposób regulowa# aspekt praktyczny, gdy! ogranicza# si$ wy#"cznie do wiadków sk#adaj"cych zeznania przed Kongresem i jego komisjami. Na przestrzeni wieku w ameryka%skim prawodawstwie dochodzi#o do wielu zmian i poprawek
tej regulacji, ostatecznie jednak w 1970 r. przyj$ta zosta#a ustawa o zwalczaniu
przest$pczo ci zorganizowanej (Organized Crime Control Act). By#a ona uwa!ana
za jeden z efektywniejszych mechanizmów umo!liwiaj"cych skuteczne oskar!anie sprawców dzia#aj"cych w zorganizowanych grupach przest$pczych. W 1971 r.
w USA wdro!ono pierwszy federalny program ochrony wiadka (WITSEC).
Pierwotn" ide" by#o zapewnienie bezpiecze%stwa wiadkom oskar!enia zeznaj"cym
w sprawach o #apownictwo, pranie pieni$dzy, handel narkotykami czy terroryzm.
W praktyce jednak program ochrony zacz"# by& stosowany nie tylko wobec wiadków koronnych i ich najbli!szych, lecz tak!e wobec zwyk#ych wiadków zeznaj"cych
w sprawach o najgro'niejsze przest$pstwa2. Na przestrzeni 25 lat stosowania tej insty1
2

B. Kurz$pa, (wiadek koronny. Geneza instytucji, Toru% 2005, s. 14.
Z. Rau, Przest pczo!" zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.
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tucji w USA, tj. do 1997 r., ogó#em ochron" obj$to 15 100 wiadków i cz#onków ich
rodzin, a na podstawie z#o!onych zezna% wydano wyroki skazuj"ce w 89 proc. sprawach karnych, na ogóln" liczb$ 9 tys. prowadzonych post$powa% przygotowawczych,
w których wyst$powali wiadkowie koronni.
Program ochrony wiadka koronnego to ka!dorazowo ogromne przedsi$wzi$cie
logistyczno-Þnansowe. Zapewnienie bezpiecze%stwa osobom obj$tym programem jest
bardzo kosztowne. Przeci$tny roczny koszt ameryka%skiego programu ochrony wiadków oscyluje pomi$dzy 33 a 73 mln dolarów. Przy jego realizacji zatrudnionych jest
na pe#nych etatach 199 agentów. Koszt obj$cia jednego wiadka i jego rodziny programem ochrony szacuje si$ na oko#o 150 tys. dolarów. W 1997 r. bud!et programu wynosi#
61,8 mln dolarów, z czego 41,6 mln przeznaczono na pokrycie wydatków bezpo rednio
dotycz"cych ochrony wiadków3.
We W#oszech, w kolebce przest$pczo ci zorganizowanej, próby walki z tego
rodzaju przest$pczo ci" prowadzone metodami tradycyjnymi okaza#y si$ bezskuteczne.
Zasadniczym problemem utrudniaj"cym walk$ z dzia#alno ci" maÞi by#a hermetyczno & tego rodowiska, która nie dawa#a szans na dokonanie wewn$trznej penetracji
i rozbicia struktury. Jedynym rozwi"zaniem by#o pozyskanie do wspó#pracy cz#onka
organizacji przest$pczej. Dlatego te! zdecydowano si$ na wprowadzenie do w#oskiego
systemu prawnego instytucji wiadka koronnego (pentito). Na wyniki nie trzeba by#o
d#ugo czeka&. Ochron" pa%stwa do 1998 r. obj$tych zosta#o 6241 osób (1244 to „skruszeni maÞosi”, pozostali to cz#onkowie ich rodzin), które zeznawa#y przed s"dem przeciwko cz#onkom zorganizowanych struktur przest$pczych. Ponad 1170 zeznaj"cych
by#o cz#onkami organizacji przest$pczych (430 – sycylijskiej Cosa Nostry, 224 – neapolita%skiej Camorry, 158 – kalabryjskiej N’drangetty, 101 – Sacra Corona Unity). Tylko
67 spo ród zeznaj"cych to wiadkowie, którzy sami nie pope#nili przest$pstwa. Minister
Spraw Wewn$trznych W#och, Giorgio Neapolitano twierdzi, i! „skruszeni” okazali si$
bardzo skutecznym narz$dziem w walce z przest$pczo ci" zorganizowan". Instytucj$
wiadka koronnego we W#oszech wprowadzono ustaw# z 29 maja 1982 r. o !rodkach
zmierzaj#cych do ochrony porz#dku konstytucyjnego4. Jak ka!dy system ochrony
wiadka koronnego, równie! w#oski, wymaga sprawnego post$powania wielu organów
pa%stwowych zaanga!owanych w jego realizacj$ oraz du!ych nak#adów Þnansowych.
Przyk#adowo – w 1991 r. wydatkowano na ten cel 10,25 mld lirów, natomiast w 1999 r.
koszt programu si$ga# 16 mld lirów5.
Instytucja wiadka koronnego, cho& bardzo skuteczna, nie jest jednak we wszystkich krajach „z#otym rodkiem” na pokonanie przest$pczo ci zorganizowanej. Obrazowo
pokazuje to historia losów tego instrumentu prawnego w niemieckim prawodawstwie.
W RFN instytucj$ wiadka koronnego wprowadzono ustaw" z 28 lipca1981 r. o rodkach
odurzaj"cych. Nast$pnie, poprzez przyj$cie ustaw: o wprowadzeniu przepisów dotycz"cych wiadków koronnych w sprawach o przest$pstwa terrorystyczne (ustawa z 9 czerwca
1989 r.) oraz o zwalczaniu przest$pczo ci zorganizowanej (z 28 pa'dziernika 1994 r.),
ustawodawca rozszerzy# zakres stosowania tej instytucji tak!e na inne przest$pstwa.
Istotnym elementem w niemieckim procesie jest potwierdzenie zezna% wiadka koronnego przez przeprowadzenie innych dowodów i rodków dowodowych, a zw#aszcza
B. Kurz$pa, $wiadek koronny…, s. 28.
W. Jasi%ski, D. Polakowski, $wiadek koronny - nowy instrument w walce z przest pczo!ci# zorganizowan#, „Monitor Prawniczy” nr 7/1998, s. 253.
5
B. Kurz$pa. $wiadek koronny…, s. 39.
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dowodów rzeczowych. Przeprowadzone w Niemczech badania wykaza#y, !e 50,6 proc.
s$dziów, prokuratorów, policjantów i adwokatów dostrzega niebezpiecze%stwo z#o!enia
przez wiadków koronnych fa#szywych zezna%. Dlatego te! instytucja wiadka koronnego budzi spor" niech$& w ród funkcjonariuszy organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci6. Ze wzgl$du na gwa#towny rozwój przest$pczo ci zorganizowanej, brutalizacj$, du!e szkody materialne oraz widoczny spadek poczucia bezpiecze%stwa w ród
obywateli Niemiec, ustawodawca niemiecki zmuszony b$dzie przyj"& bardziej radykalne rozwi"zania prawne w zakresie korzystania z omawianej instytucji, a przede
wszystkim wprowadzi& regulacje dotycz"ce ochrony wiadków koronnych7.
Na podstawie danych z 1992 r., na terenie Niemiec ochron" obj$to 657 wiadków,
a dla dalszych 372 osób opracowano specjalne programy ochrony. W 1993 r. takich
przypadków by#o 544, a ochron" obj$to #"cznie 657 osób. W ród wymienionych 43 proc.
stanowili cudzoziemcy oraz oÞary przest$pstw i wiadkowie koronni8.
Ustalenie i podanie aktualnych danych dotycz"cych ilo ci osób obj$tych programami ochrony czy te! kwot, które na ten cel s" wydatkowane przez polski wymiar sprawiedliwo ci, nie jest mo!liwe, gdy! w wietle obowi"zuj"cych przepisów dane te obj$te
s" tajemnic".
Polska
Transformacja ustrojowa w Polsce z pocz"tkiem lat 90. ubieg#ego wieku przynios#a grupom przest$pczym nowe mo!liwo ci pope#nienia przest$pstw w ramach
zorganizowanych grup, a jednocze nie wymusi#a na organach cigania porzucenie
dotychczasowych metod stosowanych w walce z przest$pczo ci", pozyskiwaniem
informacji o sprawcach i przest$pstwach stosowane i realizowane na nowych zasadach metody zdobywania dowodów winy sprawców najci$!szych przest$pstw okaza#y si$ niewystarczaj"ce do skutecznej walki z nowymi i trudnymi do rozpoznania
formami przest$pczo ci zorganizowanej9. Zarówno liczba powstaj"cych zbrojnych
grup przest$pczych, porachunki gangsterskie, do których dochodzi#o na ulicach polskich miast, jak równie! rozmiary wyrz"dzonych szkód materialnych, dokonywanych
nie tylko wobec pojedynczych przedstawicieli nowo rozwijaj"cej si$ sfery gospodarczej, ale g#ównie na szkod$ skarbu pa%stwa, zmusi#o m#od" demokracj$ do podj$cia
dzia#a% na rzecz wprowadzenia do polskiego prawodawstwa skutecznych rodków
prawnych. Dlatego te!, mimo wielu krytycznych uwag p#yn"cych ze rodowisk przedstawicieli doktryny praktyków oraz publicystów, zdecydowano si$ na si$gni$cie po
nowe rozwi"zania, z powodzeniem stosowane od wielu lat przez pa%stwa Europy
Zachodniej i USA. Do & odwa!nie, jak na tradycyjny i konserwatywny polski model
pracy wykrywczej, wprowadzono do post$powania karnego mi$dzy innymi instytucj$ wiadka koronnego. Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o !wiadku koronnym da#a organom cigania mo!liwo & korzystania z zezna% osób, które, b$d"c wspó#sprawc" przest$pstwa lub cz#onkiem zorganizowanej grupy, w zamian za „odst"pienie” od kary
6

Tam!e, s. 49.
Tam!e, s. 49.
8
Tam!e, s. 47.
9
Zob. szerzej: P. Bortkiewicz, Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów w%adzy pa&stwowej w zwalczaniu przest pczo!ci zorganizowanej ze szczególnym uwzgl dnieniem instytucji !wiadka koronnego,
w: Przest pczo!" zorganizowana. $wiadek koronny, terroryzm w uj ciu praktycznym, red. E. W. P#ywaczewski,
Kraków 2005, s. 149 nn.
7
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zdecyduj" si$ ujawni& swoj" rol$ w przest$pstwie i z#o!y& zeznania pozwalaj"ce sporz"dzi& akt oskar!enia w stosunku do g#ównych sprawców. Instytucja ta pozwoli#a na
rozbicie solidarno ci wewn"trz zorganizowanych struktur przest$pczych, ujawnienie
i postawienie w stan oskar!enia szefów, organizatorów i uczestników przedsi$wzi$&
o charakterze maÞjnym. Od tamtego czasu ustawa ta by#a dwukrotnie nowelizowana10.
W dniu 31 sierpnia 2006 r. wesz#a w !ycie Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie
ustawy o !wiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych11 wprowadzaj"c do polskiego porz"dku prawnego na sta#e instytucj$ wiadka koronnego .
Jako jeden z wielu instrumentów w walce z zorganizowan" przest$pczo ci",
instytucja ta w dalszym ci"gu budzi wiele kontrowersji. Udost$pnione przez Zarz"d
Ochrony (wiadka Koronnego Centralnego Biura (ledczego KGP statystyki pokazuj",
!e na przestrzeni kilkunastu lat, stosowanie ustawy doprowadzi#o do rozbicia wielu
grup przest$pczych. Analiza dotyczy wszystkich pozyskanych w okresie od 1998 r. do
2008 r. wiadków koronnych, tj. ok. 100 osób.
Wed#ug udost$pnionych danych 84 proc. wiadków by#o szeregowymi cz#onkami grup przest$pczych, nieca#e 1,5 proc. ochrzczono mianem ksi$gowych gangów,
11 proc. nazwano kapitanami (#"cznicy pomi$dzy zarz"dami gangów a !o#nierzami),
a nieca#e 3 proc. nale!a#o do kierownictwa grup.
Na podstawie ich zezna% zatrzymano prawie 3,5 tys. podejrzanych, którym
postawiono ponad 11 tys. zarzutów, w tym 103 zabójstwa, 121 porwa%, 1193 wymusze% rozbójniczych, 601 fa#szerstw dokumentów i pieni$dzy. Warto & mienia odzyskanego dzi$ki ich zeznaniom oszacowano na ponad 34 mln z#. Tytu#em zabezpieczenia
maj"tkowego na poczet gro!"cych im kar i rodków karnych zabezpieczono maj"tek
o warto ci ponad 30 mln z#.
Najliczniejsz" grup" wiadków koronnych w momencie wdro!enia ich do programu to osoby w wieku 31–40 lat (57 proc.). W przedzia#ach 20–30 lat i powy!ej
50 lat – po 9 proc. W wieku 41–50 lat by#o 25 proc. skruszonych przest$pców.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku koronnym pierwotnie wesz#a w !ycie z 1 stycznia 1998 r.
na okres 3 lat. Ustaw# z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o !wiadku koronnym wprowadzono kilka
zmian, m.in. wyd#u!ono okres obowi"zywania ustawy do 1 wrze nia 2006 r. Nowelizacj" t" wprowadzono
tak!e kilka istotnych zmian, np. na wniosek wiadka koronnego wprowadzono obligatoryjny obowi"zek
wy#"czenia jawno ci rozprawy na czas jego przes#uchania (dotychczas zgodnie z tre ci" art. 13 ustawy
o wiadku koronnym s"d, na wniosek wiadka koronnego móg# wy#"czy& jawno & rozprawy na czas jego
przes#uchania); pozosta#e zmiany odnosz" si$ do zakresu i sposobu ochrony udzielanej wiadkom koronnym
i osobom dla nich najbli!szych – osobom tym umo!liwiono uzyskanie innej formy pomocy ni! w dotychczasowym brzmieniu ustawy (ochrona, pomoc z zakresie zmiany miejsca pobytu, zatrudnienia, wyrobienie dokumentów umo!liwiaj"cych u!ywanie innych ni! w#asne danych osobowych) – jak przeprowadzenie
zabiegu chirurgicznego usuwaj"cego charakterystyczne elementy wygl"du lub operacji plastycznej, wskazano dodatkowy organ – Dyrektora Generalnego S#u!by Wi$ziennej jako w#a ciwego do wykonania postanowie% w zakresie ochrony osób odbywaj"cych kar$ pozbawienia wolno ci lub tymczasowo aresztowanych, przebywaj"cych w zak#adach karnych lub aresztach ledczych (dotychczas zgodnie z art. 18 ustawy
o wiadku koronnym organem w#a ciwym do wykonania postanowie% w zakresie ochrony by# wy#"cznie Komendant G#ówny Policji). Kolejna nowelizacja ustawy o wiadku koronnym zosta#a wprowadzona
Ustaw# z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o !wiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 149, poz. 1078). Nowelizacja ta wprowadzi#a wiele istotnych zmian opisanych
m.in. w niniejszym artykule, jak chocia!by rozszerzono zakres przedmiotowy stosowania ustawy. Ustaw"
zniesiono tak!e ograniczenia czasowe obowi"zywania ustawy o wiadku koronnym.
11
Obwieszczenie Marsza%ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie og%oszenia
jednolitego tekstu ustawy o !wiadku koronnym, Dz.U. 2007 r., Nr 36, poz. 232.
10
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Niemal po#owa (45 proc.) wiadków koronnych mia#a uko%czone szko#y zawodowe, 26 proc. podstawowe, 24 proc. legitymowa#o si$ wykszta#ceniem rednim,
a zaledwie 1 proc. wy!szym.
W trakcie trwania programu ochrony osoby te maj" mo!liwo & podnoszenia poziomu swojego wykszta#cenia - 8 proc. z nich uzyska#o wykszta#cenie wy!sze.
Funkcjonariusze zajmuj"cy si$ programem ochrony wiadków i ich rodzin oceniaj",
!e znaczna cz$ & wiadków koronnych (powy!ej 60 proc.) wychodz"c z programu,
nie powróci do poprzedniego stylu !ycia i !e proces ich resocjalizacji mo!na uzna& za
udany. Pozostali wykazuj" g#ównie postaw$ roszczeniow", targuj" si$ jedynie o Þnanse,
nie my l"c o dalszej perspektywie !yciowej12.
W tym miejscu warto doda&, !e Polska jest aktywnym cz#onkiem grupy pa%stw
posiadaj"cych instrument prawny w postaci instytucji wiadka koronnego oraz zaawansowany program jego ochrony. Do tej grupy zalicza si$: Australi$, Austri$, Czechy,
Holandi$, Irlandi$, Kanad$, Litw$, ,otw$, Niemcy, RPA, S#owacj$, Stany Zjednoczone
Ameryki, Szkocj$, Wielk" Brytani$, W$gry, W#ochy. Pa%stwami, które przygotowuj" si$ do realizacji przedsi$wzi$& zwi"zanych z instytucj" s": Belgia, Chorwacja,
Dania, Estonia, Hiszpania, Izrael, Kolumbia, Luksemburg, Rosja, S#owenia, Szwecja,
Szwajcaria i Turcja.
Polska, na mocy bilateralnych umów mi$dzynarodowych, prowadzi wielop#aszczyznow" wspó#prac$ na rzecz walki z zorganizowan" przest$pczo ci", a jednym z jej
aspektów jest równie! wspó#praca dotycz"ca ochrony wiadka koronnego.
2.

Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o !wiadku koronnym

W art. 1 ustawy o wiadku koronnym wymieniono przest$pstwa, przy których
zwalczaniu mo!liwe jest stosowanie instytucji wiadka koronnego (zgodnie z art. 1
ust. 1 przyj$tej w 2006 r. nowelizacji ustawy o wiadku koronnym – u. .k.)13.
• przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe pope#nione w zorganizowanej grupie przest$pczej albo zwi"zku maj"cym na celu pope#nienie przest$pstwa skarbowego14,
a tak!e
• przest$pstwa okre lone w art. 228 § 1 i 3-6 Kodeksu karnego (kk)15,

12

P. P., Koronni pod lup#, „Polityka” nr 8, 23.02.2008, s. 6.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku koronnym, Dz.U. z 2007 r., Nr 36, poz. 232 z pó'n. zm.
14
Aktualnie zakres stosowania ustawy o wiadku koronnym nie ogranicza si$ wy#"cznie do spraw o przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe pope#nionych w zorganizowanej grupie albo zwi"zku maj"cym na celu
pope#nianie przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego.
15
Dz.U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 228 § 1, 3-6: § 1. Kto, w zwi"zku z pe#nieniem funkcji
publicznej, przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist" albo jej obietnic$, podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8. § 3. Kto, w zwi"zku z pe#nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist" albo jej obietnic$ za zachowanie stanowi"ce naruszenie przepisów prawa, podlega karze
pozbawienia wolno ci od roku do lat 10. § 4. Karze okre lonej w § 3 podlega tak!e ten, kto, w zwi"zku z pe#nieniem funkcji publicznej, uzale!nia wykonanie czynno ci s#u!bowej od otrzymania korzy ci maj"tkowej
lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzy ci !"da. § 5. Kto, w zwi"zku z pe#nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzy & maj"tkow" znacznej warto ci albo jej obietnic$, podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12. § 6. Karom okre lonym w § 1-5 podlega odpowiednio tak!e ten, kto, w zwi"zku z pe#nieniem funkcji publicznej w pa%stwie obcym lub w organizacji mi$dzynarodowej, przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist" albo jej obietnic$ lub takiej korzy ci !"da, albo uzale!nia wykonanie czynno ci s#u!bowej od jej otrzymania.
13
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przest$pstwa okre lone w art. 229 § 1 i 3-5 kk16,
przest$pstwo okre lone w art. 230 § 1 kk17,
przest$pstwo okre lone w art. 230a § 1 kk18,
przest$pstwa okre lone w art. 231 § 1 i 2 kk19,
przest$pstwa okre lone w art. 250a § 1 i 2 kk20,
przest$pstwo okre lone w art. 258 kk21,
przest$pstwa okre lone w art. 296a § 1, 2 i 4 kk22,

Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 229 § 1, 3-5: § 1 Kto udziela albo obiecuje udzieli& korzyci maj"tkowej lub osobistej osobie pe#ni"cej funkcj$ publiczn" w zwi"zku z pe#nieniem tej funkcji, podlega
karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do 8 lat. § 3 Je!eli sprawca czynu okre lonego w § 1 dzia#a, aby
sk#oni& osob$ pe#ni"c" funkcj$ publiczn" do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzieli&
takiej osobie korzy ci maj"tkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia
wolno ci od roku do 10 lat. § 4 Kto osobie pe#ni"cej funkcj$ publiczn", w zwi"zku z pe#nieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzieli& korzy ci maj"tkowej znacznej warto ci, podlega karze pozbawienia wolno ci od lat 2 do 12. § 5 Karom okre lonym w § 1-4 podlega odpowiednio tak!e ten, kto udziela albo obiecuje udzieli& korzy ci maj"tkowej lub osobistej pe#ni"cej funkcje publiczn" w pa%stwie obcym lub w organizacji mi$dzynarodowej, w zwi"zku z pe#nieniem tej funkcji.
17
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 230 § 1: § 1 Kto, powo#uj"c si$ na wp#ywy w instytucji pa%stwowej, samorz"dowej, organizacji mi$dzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej
dysponuj"cej rodkami publicznymi albo wywo#uje przekonanie innej osoby lub utwierdzaj"c j" w przekonaniu
o istnieniu takich wp#ywów, podejmuje si$ po rednictwa w za#atwieniu sprawy w zamian za korzy & maj"tkow"
lub osobist" albo jej obietnic$, podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8.
18
Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 230a § 1: § 1 Kto udziela albo obiecuje udzieli& korzyci maj"tkowej lub osobistej w zamian za po rednictwo w za#atwieniu sprawy w instytucji pa%stwowej,
samorz"dowej, organizacji mi$dzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej
dysponuj"cej rodkami publicznymi, polegaj"ce na bezprawnym wywieraniu wp#ywu na decyzj$, dzia#anie lub zaniechanie osoby pe#ni"cej funkcj$ publiczn", w zwi"zku z pe#nieniem tej funkcji, podlega karze
pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8.
19
Dz.U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 231 § 1 i 2: § 1 Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj"c swoje uprawnienia lub nie dope#niaj"c obowi"zków, dzia#a na szkod$ interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. § 2 Je!eli sprawca dopuszcza si$ czynu okre lonego w § 1
w celu osi"gni$cia korzy ci maj"tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
20
Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 250a § 1 i 2: § 1 Kto, b$d"c uprawniony do g#osowania, przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist" albo takiej korzy ci !"da za g#osowanie w okre lony sposób, podlega
karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi$cy do lat 5. § 2 Tej samej karze podlega, kto udziela korzy ci maj"tkowej lub osobistej osobie uprawnionej do g#osowania, aby sk#oni& j" do g#osowania w okre lony sposób
lub za g#osowanie w okre lony sposób.
21
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z pó'n. zm., art. 258: § 1. Kto bierze udzia# w zorganizowanej grupie przest$pczej albo zwi"zku maj"cych na celu pope#nienie przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego, podlega
karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi$cy do lat 5. § 2. Je!eli grupa albo zwi"zek okre lony w § 1 maj" charakter zbrojny, albo maj" na celu pope#nienie przest$pstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8. § 3. Kto grup$, albo zwi"zek okre lone w § 1 w tym
maj"ce charakter zbrojny zak#ada lub tak" grup" albo zwi"zkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10. § 4. Kto grup$ albo zwi"zek maj"ce na celu pope#nienie przest$pstwa o charakterze terrorystycznym zak#ada lub tak" grup" kieruje, podlega karze pozbawienia wolno ci na czas nie krótszy od lat 3.
22
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, art. 296a § 1, 2 i 4: § 1. Kto, pe#ni"c funkcj$ kierownicz" w jednostce organizacyjnej wykonuj"cej dzia#alno & gospodarcz" lub pozostaj"c z ni" w stosunku pracy, umowy zlecenia lub
umowy o dzie#o, !"da lub przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist" albo jej obietnic$ w zamian za nadu!ycie
udzielonych mu uprawnie% lub niedope#nienie ci"!"cego na nim obowi"zku mog"ce wyrz"dzi& tej jednostce
szkod$ maj"tkow" albo stanowi"ce czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczaln" czynno & preferencyjn"
na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, us#ugi lub wiadczenia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi$cy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okre lonych w § 1 udziela albo obiecuje udzieli& korzy ci maj"tkowej lub osobistej. § 4. Je!eli sprawca czynu okre lonego w § 1 wyrz"dza znaczn" szkod$
maj"tkow", podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8.
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przest$pstwa okre lone w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z 2010 r.)23.
Podkre lenia wymaga fakt, !e na gruncie pierwotnych przepisów ustawy
o wiadku koronnym (p.b.u. .k.)24 zakres przedmiotowy stosowania ustawy by#
wyra'nie zaw$!ony do konkretnych przest$pstw, jak zabójstwa czy pranie pieni$dzy, pope#nionych w zorganizowanej grupie lub zwi"zku maj"cym na celu pope#nianie przest$pstw. Obecnie ustawodawca zrezygnowa# z wyliczenia katalogu
kilkudziesi$ciu przest$pstw, które, pomimo pozornie szerokiego zakresu stanowi#y
z jednej strony du!e ograniczenie w wykorzystaniu instytucji wiadka koronnego25,
z drugiej problem natury proceduralnej.
W praktyce ledczej sytuacja ta powodowa#a konieczno & wy#"czania do
odr$bnego prowadzenia materia#ów przeciwko wiadkowi koronnemu w zakresie
czynów, których dopu ci# si$, dzia#aj"c w zorganizowanej grupie przest$pczej lub
zwi"zku, jednak innych ni! wymienione w art. 1 pierwotnego brzmienia ustawy
o wiadku koronnym. Obecne brzmienie art. 1 u. .k.26 ca#kowicie wyeliminowa#o t$
konieczno &. Wprowadzenie otwartego katalogu przest$pstw pope#nianych w zorganizowanej grupie przest$pczej lub zwi"zku zlikwidowa#o tak!e pojawiaj"ce si$
w literaturze przedmiotu w"tpliwo ci co do podwójnej roli wiadka koronnego27.
Aktualnie wiadek koronny musi przekaza& pe#ne informacje na temat przest$pczej
dzia#alno ci cz#onków zorganizowanej grupy przest$pczej lub zwi"zku28, tym samym
•

23
Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, art. 46 ust. 1, 2 i 4: ust. 1. Kto, w zwi"zku z zawodami sportowymi
organizowanymi przez polski zwi"zek sportowy lub podmiot dzia#aj"cy na podstawie umowy zawartej
z tym zwi"zkiem lub podmiot dzia#aj"cy z jego upowa!nienia, przyjmuje korzy & maj"tkow" lub osobist"
albo jej obietnic$ lub takiej korzy ci albo jej obietnicy !"da w zamian za nieuczciwe zachowanie mog"ce
mie& wp#yw na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi$cy do lat 8. Ust. 2. Tej
samej karze podlega, kto w wypadkach okre lonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzieli& korzy ci maj"tkowej lub osobistej. Ust. 4. Je!eli sprawca czynu okre lonego z ust. 1 lub 2 przyjmuje korzy & maj"tkow"
znacznej warto ci albo jej obietnic$ lub udziela takiej korzy ci albo jej obietnicy lub takiej korzy ci albo jej
obietnicy !"da, podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
24
Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o !wiadku koronnym, Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 738.
25
“Mimo rozbudowanej tre ci art. 1 u. .k. katalog zawartych w nim przepisów nie wydaje si$ zaspokaja& wszystkich, dostrze!onych i uzasadnionych specyÞk" przest$pczo ci zorganizowanej potrzeb. Na podstawie dotychczasowej praktyki nale!y uzna& za wymagaj"ce pilnego rozwa!enia jego poszerzenie o dalsze przest$pstwa. Chodzi w szczególno ci o takie czyny, jak: sk#adanie fa#szywych zezna% (art. 233 § 1 kk)
i poplecznictwo (art. 239 § 1 kk). S" to zachowania typowe, warunkuj"ce przynale!no & do grupy czy
zwi"zku przest$pczego. Jako zasadniczo wp#ywaj"ce na ich bezpiecze%stwo, s" wymuszane na cz#onkach
ró!nymi, niekiedy bardzo brutalnymi metodami. Równolegle ich celem jest zapewnienie wewn$trznej lojalno ci grupy albo zwi"zku nie tylko w odniesieniu do organów pa%stwa, ale tak!e grup konkurencyjnych.
Z jednej strony wyjawiaj"c wszystkie znane sobie szczegó#y, staj" si$ bardziej wiarygodni, z drugiej jednak
owe szczegó#y mog" – co zdarza si$ w praktyce – narazi& ich na odpowiedzialno & karn" za przest$pstwa
nieobj$te katalogiem przewidzianym w art. 1 u. .k., a wi$c nieobj$te ekskulpacj" na podstawie art. 9 u. .k.”,
P. Korbal w: Przest pczo!" zorganizowana. $wiadek…, s. 340-341.
26
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…
27
Na gruncie przepisów sprzed nowelizacji ustawy sierpniowej wiadek koronny nie korzysta# z praw okrelonych w art. 182-185 Kodeksu post$powania karnego w zakresie obj$tym katalogiem przest$pstw wskazanych w art. 1 u k, co za do innych pope#nionych przest$pstw, lecz nie wymienionych w ww. przepisie prawnym, uprawnienia takie mu przys#ugiwa#y. W tym zakresie w literaturze przedmiotu zaprezentowane zosta#y ró!ne stanowiska, zarówno aprobuj"ce powy!ej opisan" wyk#adni$, zob. K. Tarkowska,
Glosa do uchwa%y SN z dnia 21 grudnia 1999 r., sygn. I KZP 44/99, „Prokuratura i Prawo” nr 6, 2000,
s. 110, jak i odmienne, zob. B. Kurz$pa, Glosa do uchwa%y SN z dnia 21 grudnia 1999 r., sygn. I KZP 44/99,
OSP nr 6, poz. 95, 2000, s. 315.
28
J. Ko cierzy%ski, $wiadek koronny w !wietle nowych regulacji, „Prokuratura i Prawo” nr 4, 2007, s. 62-63.
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zniesiono podnoszony przez ekspertów problem niepe#nego obrazu przest$pczej dzia#alno ci cz#onków grupy lub zwi"zku, na gruncie bowiem uprzednio obowi"zuj"cej
ustawy o wiadku koronnym, nie mia# on obowi"zku sk#ada& zezna% na okoliczno &
pope#nionych przest$pstw spoza katalogu.

3.

wiadek koronny

Art. 2 ustawy o wiadku koronnym29, wprowadzona zosta#a legalna deÞnicja
wiadka koronnego, zgodnie z któr" jest nim podejrzany, który zosta# dopuszczony do
sk#adania zezna% w charakterze wiadka. Z deÞnicji jasno wynika, !e mo!e nim by&
wy#"cznie podejrzany – w rozumieniu przepisów art. 71, 74 i 308 Kodeksu post$powania karnego (kpk) – o przest$pstwo okre lone w art. 1 u. .k. W literaturze przedmiotu
podkre la si$, !e tre & wyja nie% przysz#ego wiadka koronnego powinna by& na tyle
warto ciowa, !e dla dobra wymiaru sprawiedliwo ci warto zaproponowa& mu pewnego
rodzaju uk#ad, na którego mocy nie poniesie on odpowiedzialno ci karnej30. Zgodnie
z tre ci" art. 9 u. .k. sprawca nie podlega karze za przest pstwa lub przest pstwa skarbowe okre!lone w art. 1, w którym uczestniczy% i które jako !wiadek koronny ujawni%
w trybie okre!lonym niniejsz# ustaw#31. Zaproponowanie wspomnianego uk#adu nie jest
mo!liwe wobec podejrzanego, który w zwi"zku z udzia#em w przest$pstwie lub przest$pstwie skarbowym, o jakich mowa w art. 1 u. .k. (w przypadkach wymienionych
w art. 4 u. .k.):
1) usi%owa% pope%ni" albo pope%ni% zbrodni zabójstwa lub wspó%dzia%a% w pope%nieniu
takiej zbrodni;
2) nak%ania% inn# osob do pope%nienia czynu zabronionego, okre!lonego w art. 1,
w celu skierowania przeciwko niej post powania karnego;
3) kierowa% zorganizowan# grup# albo zwi#zkiem maj#cym na celu pope%nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego32.
Ustalenie, !e podejrzany dopu ci# si$ wymienionych przest$pstw wyklucza mo!liwo & wyst"pienia podejrzanego w roli wiadka koronnego. (wiadkiem koronnym mo!e
natomiast - na mocy u. .k. - zosta& osoba, na co zwraca uwag$ Z. Rau, która: pope%ni%a
zabójstwo, ale w innej grupie, b#d' zabójstwo samoistnie. Inn# rzecz# jest, (e oczywi!cie za tamto zabójstwo b dzie odpowiada" karnie i b dzie odbywa" wyrok pozbawienia wolno!ci orzeczonej przez s#d. Podsumowuj#c, w !wietle obowi#zuj#cego prawa
nie jest wcale powiedziane, (e (aden zabójca nie mo(e zosta" !wiadkiem koronnym33.
Przyczyny podmiotowego ograniczenia ustawy o wiadku koronnym by#y stosunkowo intensywnie komentowane przed nowelizacj" ustawy w 2006 r. Szczególnie podnoszono, !e zakres podmiotowy stosowania ustawy o wiadku koronnym powinien
zosta& rozszerzony poprzez usuni$cie zapisu punktu 3 art. 4 pierwotnego brzmienia
u. .k.34. Przywódcy grup i zwi"zków przest$pczych posiadaj" bowiem – jak zauwa!a
J. Ko cierzy%ski – najlepsz" wiedz$ na temat przest$pczej dzia#alno ci grup i zwi"zUstawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…
L. Parzycki w: Przest pczo!" zorganizowana. $wiadek…, s. 487.
31
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…
32
Tam!e.
33
Z. Rau, Instytucja !wiadka koronnego w !wietle wyników przeprowadzonych bada&, w: Przest pczo!"
zorganizowana. $wiadek .., s. 567.
34
Z. Rau, Przest pczo!" zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 202.
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ków przez nich kierowanych, dlatego mogliby by& idealnymi kandydatami na wiadków koronnych35. Pomimo, !e formu#owane postulaty wydaj" si$ logiczne i trafne,
cho& budz" w"tpliwo ci natury moralnej, w aktualnym stanie prawnym wiadkiem
koronnym w dalszym ci"gu nie mo!e by& podejrzany, który kierowa# zorganizowan"
grup" albo zwi"zkiem36. W odró!nieniu od pierwotnego brzmienia ustawy, wiadkiem
koronnym mo!e by& podejrzany, który zak#ada# zorganizowan" grup$ albo zwi"zek.
W praktyce mo!e zaistnie& sytuacja, !e ten sam podejrzany zak#ada# i kierowa# zorganizowan" grup" albo zwi"zkiem – okoliczno & taka oczywi cie wyklucza mo!liwo & uzyskania przez podejrzanego statusu wiadka koronnego. Komentuj"c zmiany
art. 4 omawianej ustawy, J. Ko cierzy%ski podkre la, !e spór o zakres kompromisu
spo#ecznego mi$dzy ciganiem sprawców przest$pstw a konieczno ci" zwalczania
najbardziej niebezpiecznych form przest$pczo ci wyznacza ustawodawca, wskazuj"c granice, kiedy mo!na, a kiedy nie odst"pi& od zasady legalizmu na rzecz zasady
oportunizmu procesowego37.

4. Dopuszczenie dowodu z zezna" !wiadka koronnego
Zgodnie z art. 3 u. .k. dowód z zezna% wiadka koronnego mo!e by& dopuszczony
po #"cznym spe#nieniu nast$puj"cych warunków:
1) do chwili wniesienia aktu oskar(enia do s#du jako podejrzany w swoich wyja!nieniach:
a) przekaza% organowi prowadz#cemu post powanie informacje, które mog# przyczyni" si do ujawnienia okoliczno!ci przest pstwa, wykrycia pozosta%ych sprawców, ujawnienia dalszych przest pstw lub zapobie(enia im,
b) ujawni% maj#tek swój oraz znany mu maj#tek pozosta%ych sprawców przest pstwa
lub przest pstwa skarbowego, o których mowa w art. 1;
2) podejrzany zobowi#za% si do z%o(enia przed s#dem wyczerpuj#cych zezna& dotycz#cych osób uczestnicz#cych w przest pstwie lub przest pstwie skarbowym oraz pozosta%ych okoliczno!ci, o których mowa w pkt 1 lit. a, pope%nienia przest pstwa lub
przest pstwa skarbowego okre!lonego w art. 138.
Dopuszczenie dowodu z zezna% wiadka koronnego mo!na uzale!ni& od zobowi"zania si$ podejrzanego do zwrotu korzy ci maj"tkowej odniesionej z przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego oraz naprawienia szkody nimi wyrz"dzonej39.
Z czynno ci, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u. .k., sporz"dza si$
protokó#, w którym nale!y zamie ci& wzmiank$ o pouczeniu podejrzanego o tre ci
J. Ko cierzy%ski, $wiadek koronny w !wietle nowych…, s. 68-69.
„W zorganizowanych grupach przest pczych symptomatyczna jest walka o „w%adz ”, w zwi#zku z czym
do!" cz sto, po eliminacji ’lidera za%o(yciela’, grupa przest pcza dzia%a dalej pod przewodnictwem innej
osoby. Ponadto z praktycznego punktu widzenia bardzo trudno jest jednoznacznie okre!li", kto imiennie
za%o(y% zorganizowan# grup przest pcz#. Natomiast wskazanie osoby kieruj#cej zorganizowan# grup#
przest pcz# zdaje si by" precyzyjniejsze do okre!lenia. To osoba kieruj#ca dan# grup# odpowiada za jej
dzia%alno!" i dlatego nie powinna mie" mo(liwo!ci korzystania z dobrodziejstw ustawy, uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o wiadku koronnym, str. 6.
37
J. Ko cierzy%ski, $wiadek koronny w !wietle nowych…, s. 69.
38
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…, art. 3.
39
W uzasadnieniu projektu ustawy z 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o !wiadku koronnym podnosi si$,
aby organy cigania w praktyce zawsze, kiedy jest to mo!liwe, uzale!nia#y dopuszczenie dowodu z zezna%
wiadka koronnego od zobowi"zania si$ do zwrotu korzy ci maj"tkowych oraz naprawienia szkody, www.
senat.gov.pl/k6/dok/sejm/015/651.pdf, s. 5.
35

36
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art. 10 i 11 ustawy o wiadku koronnym40. Wszystkie czynno ci dowodowe z udzia#em podejrzanego, od którego przyj$to zobowi"zanie okre lone w art. 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 u. .k., przeprowadza prokurator41. Po przyj$ciu do protoko#u zobowi"zania,
prokurator prowadz"cy post$powanie lub je nadzoruj"cy niezw#ocznie przes#uchuje
podejrzanego co do okoliczno ci warunkuj"cych wydanie przez s"d postanowienia w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zezna% wiadka koronnego oraz wykonuje inne niezb$dne czynno ci. Przed wyst"pieniem do Prokuratora Generalnego
w celu uzyskania zgody na wyst"pienie do s"du o dopuszczenie dowodu zezna%
wiadka koronnego, prokurator nadzoruj"cy ledztwo lub je prowadz"cy przedstawia podejrzanemu zarzuty pope#nienia wszystkich przest$pstw, których podejrzany
si$ dopu ci# i które ujawni#, sk#adaj"c wyja nienia w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie o wiadku koronnym, a nast$pnie w miar$ potrzeby uzupe#niaj"co
go przes#uchuje42.
Po zgromadzeniu materia#ów w zakresie, o jakim mowa w art. 3 u. .k, prokurator nadzoruj"cy post$powanie lub je prowadz"cy, po uzyskaniu zgody Prokuratora
Generalnego, wyst$puje z wnioskiem do s"du okr$gowego w#a ciwego dla miejsca
prowadzenia post$powania przygotowawczego o dopuszczenie dowodu z zezna%
wiadka koronnego. Warto podkre li&, !e czynno & ta znajduje si$ w wy#"cznej
kompetencji prokuratora, a nie ABW czy Policji.
S"d, na podstawie danych zawartych we wniosku i materia#ach zgromadzonych
w sprawie, bada, czy zachodz" warunki wskazane w art. 1, 3 i 4 u. .k. Przed wydaniem postanowienia s"d przes#uchuje podejrzanego co do okoliczno ci, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2 u. .k. W przes#uchaniu mo!e bra& udzia# obro%ca podejrzanego, przy
czym jego dopuszczenie do udzia#u w czynno ci uzale!nia si$ od !"dania podejrzanego.
Zawiadomienie obro%cy o planowanej czynno ci z udzia#em podejrzanego jest obowi"zkowe tylko wówczas, gdy podejrzany z#o!y takie !"danie. Termin i sposób wykonania zobowi"zania z art. 3 ust. 2 okre la tak!e s"d. Postanowienie w przedmiocie

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…: art. 10 ust. 1. Przepisów art. 9 nie stosuje si$, je!eli
wiadek koronny w toku post$powania: 1) zezna# nieprawd$ lub zatai# prawd$ co do istotnych okoliczno ci sprawy odmówi# zezna% przed s"dem, 2) pope#ni# nowe przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe,
dzia#aj"c w zorganizowanej grupie albo zwi"zku maj"cym na celu pope#nienie przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego, 3) zatai# maj"tek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b., art. 11. Ust. 2. W wypadku
okre lonym w ust. 1 prokurator podejmuje zawieszone post$powanie. Ust. 3. Prokurator podejmuje zawieszone post$powanie, je!eli zosta#y ujawnione okoliczno ci, o których mowa w art. 4. Ust. 4. Prokurator
mo!e podj"& zawieszone post$powanie, je!eli wiadek koronny pope#ni# nowe przest$pstwo umy lne lub
umy lne przest$pstwo skarbowe albo nie wykona# zobowi"zania, o którym mowa w art. 3 ust. 2. Ust. 5.
Na postanowienie o podj$ciu zawieszonego post$powania wiadkowi koronnemu przys#uguje za!alenie
do s"du, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Art. 11 ust. 1. Post$powanie wznawia si$, niezale!nie od podstaw okre lonych w art. 327 § 2 Kodeksu post$powania karnego, je!eli w ci"gu 5 lat od uprawomocnienia si$ postanowienia o umorzeniu post$powania na podstawie art. 9: 1) wiadek koronny pope#ni# nowe
przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowego, dzia#aj"c w zorganizowanej grupie albo zwi"zku maj"cych
na celu pope#nienie przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego, 2) zosta#y ujawnione okoliczno ci wiadcz"ce o tym, !e wiadek koronny wiadomie nie wykona# obowi"zku, o którym mowa w at. 3 ust. 1 pkt
1 lit. b lub ust. 2. Ust. 2. Je!eli wiadek koronny, w ci"gu 5 lat od uprawomocnienia si$ postanowienia
o umorzeniu post$powania na podstawie art. 9, pope#ni# nowe przest$pstwo umy lne lub umy lne przest$pstwo skarbowe, post$powanie to mo!na wznowi&. Ust. 3. Na postanowienie o wznowieniu post$powania
wiadkowi koronnemu przys#uguje za!alenie do s"du, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
41
Rozporz#dzenie Ministra Sprawiedliwo!ci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewn trznego urz dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U. z 2010 r., Nr 49, poz. 296.
42
Tam!e.
40

II.

PRAWO

77

dopuszczenia dowodu z zezna% wiadka koronnego s"d wydaje w terminie 14 dni od
wp#ywu wniosku. Na postanowienie prokuratorowi przys#uguje za!alenie.
W przypadku gdy prokurator prowadz"cy lub nadzoruj"cy post$powanie przygotowawcze nie zdecyduje si$ na wyst"pienie z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zezna%
wiadka koronnego, wydaje w tym przedmiocie postanowienie i zapoznaje z jego treci" podejrzanego. Powodem, dla którego prokurator nie wyst$puje z wnioskiem, mo!e
by& np. stwierdzenie przes#anek negatywnych wymienionych w tre ci art. 4 u. .k., niska
wiarygodno & wyja nie% podejrzanego wynikaj"ca z braku mo!liwo ci ich pozytywnej
weryÞkacji b"d' przekazane przez podejrzanego informacji niedotycz"cych czynów
wymienionych w art. 1 u. .k. W przypadku wydania przez prokuratora postanowienia
o odmowie wyst"pienia z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zezna% wiadka koronnego lub wydanie przez s"d postanowienia o niedopuszczeniu dowodu z zezna% wiadka
koronnego, wyja nienia podejrzanego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust.
3, nie mog" stanowi& dowodu. W takiej sytuacji czynno ci przeprowadzone na zasadach
i w trybie okre lonym w ustawie o wiadku koronnym uwa!a si$ za nieby#e. W tym zakresie obligatoryjnemu zniszczeniu podlegaj" nast$puj"ce dokumenty:
1) postanowienie o przedstawieniu zarzutów wydane w oparciu o wyja!nienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;
2) protoko%y zawieraj#ce wyja!nienia i o!wiadczenia podejrzanego, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 3;
3) wnioski prokuratora sporz#dzone na podstawie art. 5 ust. 143.
Po uprawomocnieniu si$ postanowienia s"du o dopuszczeniu dowodu z zezna%
wiadka koronnego i wy#"czeniu wobec podejrzanego materia#ów do odr$bnego prowadzenia, w sprawie przeciwko pozosta#ym sprawcom prokurator niezw#ocznie przes#uchuje osob$ wskazan" w tre ci postanowienia s"du okr$gowego w charakterze wiadka
z uwzgl$dnieniem tre ci art. 8 u. .k. Wy#"czone do odr$bnego prowadzenia post$powanie ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako%czenia post$powania przeciwko
pozosta#ym sprawcom. Zgodnie z art. 7 ust. 2 u. .k. na postanowienie o zawieszeniu nie
przys#uguje za!alenie. W stosunku do tego post$powania, w ci"gu 14 dni od dnia uprawomocnienia si$ orzeczenia ko%cz"cego post$powanie przeciwko tym sprawcom, których udzia# w przest$pstwie wiadek koronny ujawni# oraz przeciwko którym zeznawa#,
prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu.
Je!eli w toku post$powania wiadek koronny:
1) zezna% nieprawd lub zatai% prawd co do istotnych okoliczno!ci sprawy albo odmówi% zezna& przed s#dem;
2) pope%ni% nowe przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, dzia%aj#c w zorganizowanej grupie albo zwi#zku maj#cych na celu pope%nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;
3) zatai% maj#tek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b44
prokurator podejmuje uprzednio zawieszone w trybie art. 7 u. .k. post$powanie.
Zaistnienie opisanych powy!ej przes#anek wy#"cza niekaralno &, o jakiej mowa w art.
9 u. .k. przewiduj"cym, !e sprawca nie podlega karze za przest$pstwa lub przest$pstwa
skarbowe okre lone w art. 1, w których uczestniczy# i które jako wiadek koronny ujawni# w trybie okre lonym w u. .k.

43
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…, art. 6.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o !wiadku…, art. 10.
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Podj$cie zawieszonego post$powania jest tak!e obowi"zkowe w przypadku ujawnienia okoliczno ci, o jakich mowa w art. 4 u. .k. Fakultatywnie post$powanie mo!e
by& podj$te, w przypadku, gdy wiadek koronny pope#ni nowe przest$pstwo umy lne
lub umy lne przest$pstwo skarbowe, lub nie wykona zobowi"zania, o jakim mowa
w art. 3 ust. 2 u. .k. Na postanowienie o podj$ciu zawieszonego post$powania, wiadkowi koronnemu przys#uguje za!alenie do s"du okr$gowego, który wyda# postanowienie o dopuszczeniu dowodu z jego zezna%.
Przeprowadzaj"c dowód z zezna% wiadka koronnego, nale!y ze szczególn" staranno ci" dokonywa& jego weryÞkacji. W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkre la si$,
!e oparcie aktu oskar!enia, a tym samym ca#ego post$powania s"dowego, wy#"cznie na
zeznaniach wiadka koronnego jest niewystarczaj"ce45. Wszechstronna weryÞkacja dowodu
z zezna% wiadka koronnego, w tym potwierdzenie informacji w drodze przeprowadzenia
innych dowodów, jest niezb$dna, a tym samym czyni dowód zezna% wiadka koronnego wiarygodnym i trudnym do obalenia przez oskar!anych cz#onków grupy i ich obro%ców46. W tym
kontek cie warto zwróci& uwag$ na mo!liwo & utrwalenia czynno ci z udzia#em wiadka
koronnego za pomoc" urz"dzenia rejestruj"cego obraz lub d'wi$k.
Z uwagi na to, !e instytucja wiadka koronnego jako dowód procesowy nie nale!y do
powszechnych czynno ci podejmowanych w wi$kszo ci spraw, mo!e wywo#ywa& obaw$
u funkcjonariuszy, którzy nie mieli z ni" wcze niej do czynienia. W praktyce zastosowanie tego dowodu nastr$cza& mo!e trudno ci, wymagaj"c konkretnych przygotowa% i wiedzy
ju! na etapie „podej cia” do kandydata na wiadka koronnego47. Dlatego te! niemal obligatoryjne powinno by& nawi"zanie kontaktu z funkcjonariuszami z Zarz"du Ochrony
(wiadka Koronnego Centralnego Biura (ledczego Komendy G#ównej Policji ju! na etapie planowania podj$cia rozmów z potencjalnymi kandydatami na wiadków koronnych b"d' w momencie wyst"pienia z tak" inicjatyw" przez podejrzanego48. Czynno ci
Zob.: E. W. P#ywaczewski, $wiadek koronny jako instrument zwalczania przest pczo!ci zorganizowanej,
„Prokuratura i Prawo”, nr 7-8, 2010, s. 98.
46
„Prowadz"cy post$powanie winien ca#y czas pami$ta&, !e wyja nienia sk#ada przest$pca, którego
podstawowym celem jest uzyskanie bezkarno ci za pope#nione czyny oraz zapewnienie sobie ochrony.
Przedstawia on przebieg czynów w sposób najwygodniejszy dla siebie. Mo!e prowadzi& sobie tylko znan"
gr$. Dlatego te! nie nale!y bezkrytycznie podchodzi& do jego wyja nie%”, R. Piechura, Wokó% problematyki materia%u dowodowego w post powaniu ze !wiadkiem koronnym, w: Przest pczo!" zorganizowana.
$wiadek…, s. 503. W rodowisku zorganizowanych grup przest$pczych pope#nienie przest$pstwa z katalogu, o jakim mowa w art. 4 u. .k., jest znanym i skutecznym sposobem na wyeliminowanie mo!liwo ci
dopuszczenia kogokolwiek z kr$gu grupy do sk#adania zezna% w charakterze wiadka koronnego.
47
B#$dy pope#nione przez funkcjonariuszy organów prowadz"cych post$powania przygotowawcze lub prokuratorów na etapie chocia!by typowania czy te! rozmów z potencjalnymi osobami na wiadków koronnych
mog" niejednokrotnie negatywnie wp#yn"& na ostateczny efekt dopuszczenia dowodu z zezna% wiadka
koronnego. Z. Rau w artykule prezentuj"cym wyniki bada% dotycz"cych instytucji wiadka koronnego
przytacza jako przyk#ad prokuratora, który, przes#uchuj"c podejrzanego (tymczasowo aresztowanego) kandydata na wiadka koronnego, chcia# przekaza& teks ustawy o wiadku koronnym, aby ten móg# w celi zapozna& si$ z jej tre ci" i j" dobrze zrozumie&. Znalezienie tekstu ustawy przez stra!ników wi$ziennych czy te!
wspó#osadzonych w celi mog#o stanowi& ogromne zagro!enie dla bezpiecze%stwa kandydata, zob.: Z. Rau,
Instytucja !wiadka koronnego..., s. 582. Jako inny przyk#ad mo!na przywo#a& ujawnianie wiadkowi koronnemu materia#u dowodowego uzyskanego w drodze przeprowadzenia innych dowodów, w tym w szczególno ci z udzia#em innych osób ( wiadków, podejrzanych).
48
Nale!y pami$ta&, !e kandydatami na wiadków koronnych mog" by& nie tylko osoby, które w prowadzonym post$powaniu przygotowawczym posiadaj" ju! status osoby podejrzanej, cho& z takimi przypadkami mamy chyba najcz$ ciej do czynienia, ale tak!e kandydatami mog" by& osoby, które, dzia#aj"c
z ró!nych pobudek, same mog" zg#osi& si$ do organów cigania, zawiadamiaj"c o pope#nieniu wspólnie
z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przest$pczej przest$pstw i wyra!aj"c jednocze nie ch$&
pozostania wiadkiem koronnym.
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dowodowe z udzia#em wiadka koronnego nie ograniczaj" si$ wy#"cznie do przes#uchania jego osoby w charakterze wiadka. W zale!no ci od potrzeb, z udzia#em wiadka
koronnego mog" by& przeprowadzane inne czynno ci procesowe prawnie dopuszczone, jak np. konfrontacje, ogl$dziny, przy czym podczas ich przeprowadzenia nale!y
zapewni& wiadkowi bezpiecze%stwo. St"d te! przy wielu czynno ciach wykorzystuje
si$ urz"dzenia techniczne umo!liwiaj"ce przeprowadzenie czynno ci na odleg#o &.
Zeznania wiadka koronnego nie s" obj$te !adn" klauzul" przewidzian" w ustawie
o ochronie informacji niejawnych. Ochronie zgodnie z przepisami podlegaj" wy#"cznie
przebieg i tre & czynno ci, o których mowa w art. 3, 5 i 5a do chwili uprawomocnienia
si$ postanowienia s"du o dopuszczeniu dowodu z zezna% wiadka koronnego oraz okoliczno ci dotycz"ce ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 14-20 u. .k.

5. Ochrona
Poruszaj"c zagadnienia zwi"zane z instytucj" wiadka koronnego, trudno pomin"& temat ich ochrony. Kwestie i okoliczno ci dotycz"ce udzielenia i cofni$cia ochrony
i pomocy, szczegó#owo uregulowane zosta#y w art. 14-20 u. .k. oraz w Rozporz#dzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 pa'dziernika 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy
!wiadkom koronnym i innym uprawnionym osobom49. Z zapisów tych wynika, !e
ochrona udzielana jest w razie zagro!enia !ycia lub zdrowa wiadka albo osób dla
niego najbli!szych. Zgodnie z § 6 wspomnianego rozporz"dzenia mo!e ona polega&
na ochronie osobistej lub czasowej obecno ci policjantów w pobli!u osoby chronionej. Co wa!ne i warte podkre lenia (z punktu widzenia prowadzonego post$powania
przygotowawczego) art. 14 ust. 3 u. .k. daje równie! mo!liwo & obj$cia ochron" podejrzanego lub osoby dla niego najbli!szej przed uprawomocnieniem si$ postanowienia
o nadaniu statusu wiadka koronnego. Rozwi"zanie to ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy moment nadania statusu wiadka z ró!nych wzgl$dów odwleka si$, a kwestie
bezpiecze%stwa staj" si$ priorytetowe. Warto wspomnie&, !e postanowienie w przedmiocie udzielenia pomocy i ochrony zgodnie z art. 17 u. .k. wydaje prokurator na wniosek wiadka lub podejrzanego albo z urz$du za zgod" tych osób. Zgodnie z art. 16
i 17 u. .k. organem w#a ciwym do wykonywania tych postanowie% jest Komendant
G#ówny Policji lub w przypadku osób chronionych odbywaj"cych kar$ pozbawienia
wolno ci - Dyrektor Generalny S#u!by Wi$ziennej. W art. 16 ustawy szczegó#owo
uregulowano kwestie zwi"zane z momentem obj$cia wiadka ochron", wskazuj"c na
konieczno & z#o!enia przez niego pisemnego o wiadczenia o przestrzeganiu zasad
i zalece% w zakresie udzielonej ochrony i pomocy Komendantowi G#ównemu Policji
lub Dyrektorowi Generalnemu S#u!by Wi$ziennej. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporz"dzenia przesy#aj" oni prokuratorowi prowadz"cemu post$powanie kopi$ zasad i zalece%
oraz pisemnych zobowi"za%, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Natomiast art.
18b wskazuje moment cofni$cia ochrony lub pomocy, warunkuj"c to umy lnym naruszeniem zasad lub zalece% w zakresie ochrony albo uporczywym uchylaniem si$ od wykonywania obowi"zków ci"!"cych na wiadku z mocy ustawy od momentu otrzymania statusu
do momentu prawomocnego zako%czenia post$powania przeciwko pozosta#ym sprawcom.
Ograniczony zakres informacji dotycz"cych ochrony, a przez to ca#okszta#tu
funkcjonowania programu wiadka koronnego, jest ci le zwi"zany z re!imem art. 23
ppkt. 2 u. .k., w którym w sposób jednoznaczny wskazano, !e okoliczno ci dotycz"ce
49

Dz.U. z 2006 r., Nr 201, poz. 1480.
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ochrony lub pomocy stanowi" informacje niejawne w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Mimo to w prasie mo!na przeczyta& bardzo
wiele na ten temat50.

6. Wy#$czenie jawno!ci rozprawy
Proces karny kieruje si$ wieloma zasadami. Jedn" z nich jest jawno &, któr" gwarantuje art. 355 kpk. Jednak w przypadku wiadka koronnego kwestie bezpiecze%stwa traktowane s" priorytetowo. Dlatego te! w my l art. 13 u. .k. s"d, na wniosek wiadka koronnego z#o!ony przed lub w czasie rozprawy, wy#"cza jawno & na czas jego przes#uchania.
Wy#"czenie jawno ci rozprawy nast$puje w formie postanowienia. Zgodnie z tre ci" art.
362 kpk s$dzia poucza obecnych na sali o obowi"zku zachowania w tajemnicy okoliczno ci ujawnionych na rozprawie i uprzedza o skutkach niedope#nienia tego obowi"zku.
Podkre li& nale!y, !e wy#"czenie jawno ci odnosi si$ nie do stron procesowych, lecz jedynie do publiczno ci. Oznacza to, !e na sali s"dowej mo!e pozosta& tylko sk#ad orzekaj"cy,
oskar!yciele, oskar!eni i ich obro%cy. Z tego te! wzgl$du, wy#"czenie jawno ci nie wp#ywa
negatywnie na ocen$ rzetelno ci prowadzonego procesu, w tym tak!e na wiarygodno &
zezna% wiadka.

7. Zako"czenie
Zbli!aj"ce si$ 15-lecie praktycznego zastosowania w polskim post$powaniu karnym instytucji wiadka koronnego sk#ania do podsumowania oraz zlokalizowania i wskazania tzw. s#abych ogniw z punktu widzenia prowadzonych post$powa%. Na przestrzeni
mijaj"cych lat dostrze!ono problem, którego skutki najbardziej widoczne by#y podczas
og#aszania wyroków orzekanych w sprawach, w których zeznawali wiadkowie koronni.
Zdarza#o si$, !e wiadek tu! przed lub na etapie wokandy s"dowej wycofywa# si$ ze z#o!onych wcze niej przez siebie zezna%, doprowadzaj"c w ten sposób do sytuacji kryzysowej
lub uznania go przez s"d za niewiarygodnego. Dlatego te!, wychodz"c naprzeciw podobnym sytuacjom, prowadz"cy post$powanie powinni rozwa!y& mo!liwo & zabezpieczenia
w przysz#o ci prawid#owego toku post$powania i mia#o korzysta& z mo!liwo ci, jakie
daje art. 147 kpk, tj. utrwala& wszelkie czynno ci procesowe z udzia#em wiadka koronnego za pomoc" urz"dzenia rejestruj"cego obraz i d'wi$k. Rozwi"zanie takie powinno
znale'& wielu zwolenników w ród prokuratorów i prowadz"cych post$powania w celu
zabezpieczenia przed uznaniem wiadków koronnych za niewiarygodnych czy te! w przypadku zaistnienia okoliczno ci zwi"zanych ze mierci" wiadka koronnego, która w sposób nieoczekiwany mo!e nast"pi& przed rozpocz$ciem lub w trakcie przewodu s"dowego.
Zastosowanie takiego rozwi"zania jest sta#" praktyk" wielu pa%stw, w których instytucja
wiadka koronnego funkcjonuje z du!ym powodzeniem.
Analiza ostatnich dziesi$ciu lat przeprowadzona na potrzeby niniejszego artyku#u pokazuje, !e problematyka przeprowadzania dowodu z zezna% wiadka koronnego
powinna by& tak!e przedmiotem cyklicznych szkole%. W ich zakresie nale!a#oby uj"& nie
tylko prawne aspekty prowadzenia czynno ci z udzia#em wiadków koronnych, problematyk$ weryÞkacji ich zezna%, lecz przede wszystkim wiedz$ w zakresie praktycznego post$powania z kandydatami na wiadków koronnych czy osobami, którym status ten zosta#
Zob.: uwaga.tvn.pl, )ycie !wiadka koronnego, z 18.03.2008, www.mobster.pl1.w.interii.pl/A/polscykoronni.htm,
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przyznany. Brak podstawowych informacji wynikaj"cych z przepisów ustawy ochronie
informacji niejawnych mo!e by& powodem zaistnienia wielu komplikacji od momentu
obj$cia osoby stosown" ochron" a! do etapu zako%czenia wokandy s"dowej.
Dlatego te! od pierwszych chwil powstawania tego tekstu ide", która przy wieca#a
autorkom artyku#u by#o przypomnienie czy te! przekazanie w pigu#ce niezb$dnego minimum o instytucji wiadka koronnego, tym bardziej, !e tekst ten nie jest suchym wywodem teoretycznym, ale znajduje swoje oparcie w wieloletnim do wiadczeniu zawodowym.

Streszczenie
W artykule przedstawione zosta#y najwa!niejsze informacje na temat instytucji wiadka koronnego, funkcjonuj"cej w polskim systemie prawnym ju! blisko 15 lat.
Autorki – opieraj"c si$ na wiedzy teoretycznej oraz w#asnych do wiadczeniach – przedstawi#y podstawowe za#o!enia prawne oraz praktyczne aspekty ich stosowania, które s" niezwykle wa!ne ze wzgl$du na dzia#ania procesowe. W tek cie uj$ty zosta# krótki rys historyczny ukazuj"cy korzenie instytucji wiadka koronnego na wiecie i w Polsce. Nast$pnie
zaprezentowane zosta#y podstawy prawne reguluj"ce zagadnienia zwi"zane ze wiadkiem
koronnym, zarówno zakres przedmiotowy stosowania ustawy o wiadku koronnym, jak
i sam" deÞnicj$ wiadka koronnego. Wa!n" cz$ & tekstu stanowi" rozwa!ania dotycz"ce
praktycznego stosowania zapisów ustawy – autorki ukaza#y za#o!enia reguluj"ce dopuszczenie dowodu z zezna% wiadka koronnego, za#o!enia i okoliczno ci dotycz"ce udzielenia i cofni$cia mu ochrony i pomocy oraz regulacje zwi"zane z wy#"czeniem jawno ci
rozprawy.

Abstract
The most important information concerning the institution of Queen’s evidence
which has been existing in the Polish legal system for nearly Þfteen years, have been presented in the article. The authors on the basis of theoretical knowledge and their practical experiences have presented the fundamental (basic) legal principles and the practical
aspects of their application, which are extremely signiÞcant on account of their trial actions.
A short historical outline, which shows the roots of the institution of the Quenn’s evidence
in the world as well as in Poland, has been presented. Then the legal basis which regulate
the issues connected with the key witness (both the objective range (scope) of applying constitution (act) concerning the key witness, and the deÞnition of the key witness itself) have
been depicted. An important part of the text makes deliberations on practical application of
the act’s regulations-the authors have presented the assumptions which regulate admissible
evidence from the key witness’s testimony, the assumptions and the circumstances concerning providing and withdrawing him with shelter and help, as well as the regulations connected with the exclusion of the trial’s openness (overtness).

