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o niekaralności 
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Pieróg 

 

 

Stwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie dokumentów z polskiego 

Krajowego Rejestru Karnego jest w miarę 

proste. Kłopoty zaczynają się, gdy 

zamawiający musi ocenić dokument 

wydany w innym kraju 

 

Postępowanie o zamówienia publiczne jest z 

zasady sformalizowane. W praktyce oznacza 

to, że zamawiający przeprowadzając procedurę 

zamówieniową, musi przestrzegać reguł 

ustanowionych przez przepisy. Ważna ich 

część dotyczy dokumentów składanych przez 

wykonawców w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia wykonawcy z 

postępowania. 

Zakres dokumentów, jakich zamawiający 

może wymagać od wykonawcy, został 

określony w rozporządzeniu prezesa Rady 

Ministrów z  30 grudnia 2009  w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (DzU 

nr 226, poz. 1817). 

 

 

Siedziba wykonawcy 

O ile nie ma większych wątpliwości co do dokumentów wydawanych przez polskie urzędy, o 

tyle liczne wątpliwości są związane z dokumentami wydawanymi przez urzędy innych 

państw. Z sytuacją taką spotykamy się z reguły wtedy, gdy wykonawca ma siedzibę w innym 

państwie lub też członek jego organu zarządzającego nie zamieszkuje w Polsce. 

Różnorodność dokumentów, z którymi można się zetknąć, powoduje, że ich ocena jest 

niezmiernie trudna. Z tego względu nie jest też możliwe wyczerpujące opisanie problematyki. 

 

http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2009/DU2009Nr226poz1817.htm
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Kto jest wykluczony 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 prawa zamówień publicznych z postępowania wyklucza się 

wykonawców będących osobami prawnymi, których członków zarządu skazano prawomocnie 

za przestępstwo: 

• popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

• przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

• przeciwko środowisku, 

• przekupstwa, 

• przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, 

• skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Do wykluczenia wykonawcy dochodzi także, gdy za te przestępstwa skazano wspólników 

spółek jawnych, komplementariuszy spółek komandytowych bądź samych wykonawców, 

jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna. W przywołanym rozporządzeniu  wskazano dokument, 

którego zamawiający mogą żądać na potwierdzenie, że nie zachodzi cytowana podstawa 

wykluczenia. 

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia zamawiający może żądać aktualnej informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 pzp. Chodzi 

więc o informację z KRK dotyczącą członków zarządu osób prawnych lub spółek 

partnerskich, wspólników spółek jawnych, komplementariuszy spółek komandytowych i 

samych wykonawców, jeżeli ofertę składa osoba fizyczna  (dalej odniosę się jedynie do 

najczęściej występujących sytuacji w praktyce, tj. do spółek kapitałowych, pomijając kwestię 

spółek jawnych, komandytowych czy osób fizycznych ubiegających się o zamówienie). 

 

Nie tylko z  rejestru 

Stwierdzenie  niepodlegania wykluczeniu na  podstawie  dokumentów  z polskiego KRK jest 

w miarę proste. Jednak w niektórych sytuacjach rozporządzenie wymaga złożenia 

zagranicznych dokumentów. Zgodnie z jego § 2 ust. 2 jeżeli w przypadku wykonawcy 

mającego siedzibę na terytorium RP osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 pzp, 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wtedy należy złożyć 

dokumenty dotyczące tych osób wydane przez właściwy organ  miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Polski zamiast dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 (KRK) składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. 

Zagraniczne dokumenty dotyczące niekaralności składają nie tylko zagraniczni wykonawcy, 

ale także spółki polskie, których członek zarządu ma miejsce zamieszkania poza Polską. Co 

więcej, zagraniczny dokument może być wymagany także od obywatela polskiego, jeżeli 

będąc członkiem zarządu ma miejsce zamieszkania poza Polską. 

 

 

http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr113poz%20759a.asp
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Przykład 

• Spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce ma w składzie zarządu obywatela Niemiec, który ma 

miejsce zamieszkania w Niemczech – spółka składa w  stosunku do tej osoby zaświadczenie 

wydane przez właściwy niemiecki organ. 

• Spółka z o.o. zarejestrowana w Niemczech ma w składzie zarządu obywatela polskiego, 

który zamieszkuje w Polsce – spółka składa  informację o tej osobie z KRK. 

• Spółka z o.o.  zarejestrowana w Niemczech ma w składzie zarządu obywatela niemieckiego, 

który zamieszkuje w Polsce – spółka składa polski dokument dotyczący tej osoby z KRK. 

W dalszej części przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów stwierdza się, że 

jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń (zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania członków 

zarządu dotyczące ich niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 pzp), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

Analogiczna norma  jest w § 4 ust. 3 rozporządzenia. Takie brzmienie przepisów oznacza, że 

dla przeprowadzenia oceny dokumentów zamawiający powinien w zasadzie znać stosowne 

regulacje prawne obowiązujące we wszystkich państwach świata. Wydaje się, że tylko taka 

znajomość  pozwala ocenić, czy w konkretnym przypadku należy wymagać zaświadczenia 

o  niekaralności wydanego przez właściwy organ oraz czy można poprzestać na oświadczeniu 

i przed kim powinno być ono złożone. 

Wynika to z konieczności przesądzenia, czy dokument, który zamawiający otrzymał, 

potwierdza, że dana osoba nie została skazana za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 5 

– 8 pzp. Przepisy wymagają zatem  porównania ustaw karnych – polskiej i odpowiedniej 

zagranicznej – a dodatkowo znajomości przepisów danego państwa regulujących działanie 

organu wydającego zaświadczenie. 

 

Zakresy informacji 

Powstają  pytania: czy oświadczenia przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego należy żądać 

wtedy, gdy w państwie miejsca zamieszkania członka zarządu w ogóle nie ma odpowiednika 

KRK, czy oświadczenia takiego należy żądać również w przypadku,  gdy w tym państwie jest 

analogiczny rejestr, jednak zakres gromadzonych danych jest inny niż w polskim KRK. 

Rozbieżność w zakresie gromadzonych danych widoczna jest przy porównywaniu polskiego 

KRK z niemieckim rejestrem. Zgodnie z niemieckimi przepisami w zaświadczeniu o 

niekaralności nie umieszcza się m.in. informacji o skazaniach, w wyniku których orzeczono: 

• karę pieniężną nieprzekraczającą dziewięćdziesięciu stawek dziennych, 

• karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego w wymiarze nieprzekraczającym trzech 

miesięcy, jeżeli w KRK nie wpisano żadnej dodatkowej kary. 

Tym samym, porównując niemieckie zaświadczenie o niekaralności wystawiane przez 

federalny urząd sprawiedliwości i informację z KRK, należy dojść do wniosku, że zakres 

informacji ujawnianych w obu dokumentach jest różny, gdyż niemieckie zaświadczenie o 

niekaralności – w przeciwieństwie do informacji z KRK – nie obejmuje skazania za wszystkie 

przestępstwa >patrz  ramka i zdaniem autora. 
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Różne stany faktyczne 

Wątpliwości dotyczą analogicznie dokumentów z innych państw, a także dokumentów innych 

niż zaświadczenia o niekaralności. Różnorodność sytuacji, z którymi może się zetknąć 

zamawiający, powoduje, że nie sposób opisać wyczerpująco poruszonej problematyki. Stąd 

nie dziwi, że orzecznictwo KIO jest niespójne ani że istnieje także trzecia interpretacja, 

zgodnie z którą należałoby przedstawić odpowiednie zaświadczenie i – w zakresie 

uzupełniającym – stosowne oświadczenia składane przed notariuszem czy właściwym 

organem. 

 

Z orzecznictwa KIO 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 20 sierpnia 2010 (KIO/1732/10) stwierdzono, 

że w Niemczech właściwy do wydawania  zaświadczeń o niekaralności  jest Federalny 

Rejestr Karny. Ich zakres przedmiotowy  jest podobny do zakresu zaświadczeń KRK. 

Dlatego też wykonawca, w którego zarządzie jest osoba zamieszkująca w Niemczech, 

powinien złożyć do oferty odpowiednie zaświadczenie z niemieckiego  federalnego rejestru 

karnego. Tak samo KIO orzekła w wyroku z 30 grudnia 2010 (KIO/2724/10). 

Również w wyroku z 25 marca 2011 (KIO 514/11) stanęła na stanowisku, że prawidłowe 

jest złożenie zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca 

zamieszkania osoby w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia ustanowionej w art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. 

Zdaniem KIO nie jest przy tym wymagane, aby zakres takiego zaświadczenia był identyczny 

z zaświadczeniami wydawanymi z polskiego KRK, bo oczywiste jest, że porządki prawne 

poszczególnych państw różnią się zarówno katalogiem czynów zabronionych, przesłanek 

popełnienia czynu, jak też wysokością kary. 

Odmiennie orzekła KIO w wyroku z 14 czerwca 2011 (KIO/1130/2011). Izba uznała, że w 

odniesieniu do członków zarządu spółki niemieckiej, którzy mieszkają  w Niemczech, 

wystarczające jest przedstawienie oświadczeń o niekaralności złożonych przed notariuszem. 

Izba zwróciła uwagę na to, że zakres niemieckiego zaświadczenia o niekaralności jest 

odmienny od informacji z polskiego KRK, a w szczególności zakres informacyjny 

zaświadczenia z niemieckiego odpowiednika KRK nie obejmuje wszystkich przestępstw 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 pzp. Dlatego też w ocenie KIO nie stanowi podstawy 

do wykluczenia wykonawcy okoliczność złożenia w odniesieniu do członków zarządu 

oświadczenia dotyczącego niekaralności przed notariuszem. 

Izba  podkreśliła, że kwestia ta wywołuje  rozbieżności w praktyce i orzecznictwie i że co do 

zasady wystarczające dla wykazania niepodlegania wykluczeniu z powodów opisanych w art. 

24 ust. 1 pkt 4 – 8 pzp  jest złożenie zaświadczenia właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, niezależnie od 

zakresu informacyjnego właściwego rejestru, w tym czy wpisywane są do niego wszystkie 

przestępstwa. 

Przedłożenie samych oświadczeń dotyczących członków zarządu w zakresie ich niekaralności 

było akceptowane w wielu wyrokach KIO, m.in. KIO/244/09, 257/09 z 19 marca 

2010  oraz KIO/148/10, 155/10 z 2 marca 2010. 
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Od Autora 

Trzeba pamiętać, że różnice zakresów informacji o karalności mogą dotyczyć np. rodzajów 

kar wpisywanych do rejestru. Można sobie np. wyobrazić, że w niektórych rejestrach 

uwidocznia się tylko dane dotyczące kary pozbawienia wolności, pomijając kary grzywny i 

ograniczenia wolności. Może też  być tak, że nie zawsze ujawnia się kary pozbawienia 

wolności, których wykonanie zawieszono. Mogą też być rejestry,  w których  uwidocznia się 

najdrobniejsze środki karne, np. upomnienia za drobne wykroczenia. 

Trudno sobie wyobrazić, żeby istniało państwo, którego uregulowania w zakresie 

gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących skazania są takie same jak w Polsce, nawet 

mimo harmonizacji porządków prawnych państw Unii Europejskiej. Każde państwo ma 

przecież odmienny system prawny, samodzielnie tworzy i wdraża regulacje dotyczące 

rejestrów skazanych, a także ma własny system prawa karnego. 

Biorąc pod uwagę nierealność znalezienia drugiego identycznego KRK, należałoby dojść do 

wniosku, że użyty w § 2 ust. 2 rozporządzenia zwrot „w przypadku gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego” należy rozmieć 

w ten sposób, że polscy zamawiający powinni akceptować zagraniczne zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 

niekaralności, nie wnikając przy tym, jaki jest zakres gromadzonych w rejestrach danych. 

Przeciwna interpretacja prowadziłaby bowiem do wniosku, że zawsze należy żądać 

oświadczenia, nie ma przecież drugiego takiego samego KRK. 

 


