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 Na potwierdzenie niepopełnienia przestępstwa 

przez członków zarządu przedsiębiorcy są 

zobowiązani składać zaświadczenia uzyskane 

od oficjalnych instytucji państwowych. 

 

Dotychczas wykonawcy, których członkowie zarządu byli mieszkańcami Wielkiej Brytanii, 

korzystali z nieuzasadnionego ułatwienia wobec innych przedsiębiorców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie akceptowała 

oświadczenia o niekaralności członków zarządu mieszkających w Wielkiej Brytanii. 

Tymczasem, zgodnie przepisami, na potwierdzenie niekaralności członków zarządu 

przedsiębiorcy są zobowiązani składać zaświadczenia instytucji państwowych. Tylko, gdy  

w kraju zamieszkania członka zarządu nie wydaje się ich, wykonawcy mogą się posłużyć 

złożonym np. przed notariuszem oświadczeniem członka zarządu. 

Sposób uzyskania 

W Wielkiej Brytanii działa kilka instytucji, które zajmują się wydawaniem zaświadczeń  

o niekaralności osób fizycznych. Najbardziej znaną w Polsce i najczęściej omawianą  

w orzecznictwie KIO jest Disclosure and Barring Service (DBS). Zajmuje się ona 

przeprowadzaniem tzw. DBS check, czyli sprawdzaniem całej przeszłości kryminalnej danej 

osoby. Jednak między DBS check a polskim zaświadczeniem wydawanym z Krajowego Rejestru 

Karnego jest kilka znaczących różnic. Przede wszystkim DBS check przeprowadza się tylko na 

żądanie pracodawcy lub potencjalnego pracodawcy w przypadkach ustalonych przepisami 

prawa brytyjskiego. 

Drugą różnicą jest to, że DBS check wydaje się w szerszym zakresie niż polskie zaświadczenie  

z KRK. Nawet najbardziej podstawowy DBS check zawiera informacje nie tylko o wyrokach 

niezatartych, ale także o zatartych oraz o mandatach i karach nałożonych na daną osobę. 

Mimo różnic w sposobie uzyskiwania oraz szerszego zakresu dokumentów wystawianych przez 

DBS nie ma wątpliwości, że możliwe jest uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z DBS  
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o członkach zarządu danego podmiotu w przypadkach przewidzianych polskimi przepisami.  

W szczególności możliwe jest przeprowadzenie DBS check w celu udzielenia zamówienia na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadkach określonych w dyrektywach Parlamentu 

Europejskiego oraz Komisji Europejskiej 2004/17/EC oraz 2004/18/EC z marca 2004 r. Innymi 

słowy, możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z DBS w przypadku postępowań  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Niemniej, jak zostało to wielokrotnie wskazane w orzecznictwie KIO, zaświadczenie z DBS nie 

może zostać uznane za odpowiadającego polskiemu KRK ze względu na przedstawione powyżej 

argumenty. W związku z tym nie można uznać, że zaświadczenie z DBS powinno być składane  

w prowadzonym w Polsce przetargu publicznym. 

Disclosure Scotland, czyli właściwy odpowiednik 

DBS nie jest jednak jedyną instytucją działającą w Wielkiej Brytanii, która pozwala na uzyskanie 

zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej. Urzędem, który wystawia zaświadczenia 

odpowiadające polskiemu zaświadczeniu z KRK, jest Disclosure Scotland. 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż Disclosure Scotland jest urzędem brytyjskim – 

działającym na terenie całej Wielkiej Brytanii. Urząd ten uwzględnia różnice, które występują  

w systemach prawnych Anglii i Walii oraz Szkocji. Jest to możliwe, gdyż Disclosure Scotland 

pobiera dane z trzech rejestrów: 

1. Scottish Criminal History System (Szkocki Rejestr Karny); 

2. UK-wide Police National Computer (Brytyjski Krajowy Komputer Policyjny); 

3. Access NI (Rejestr Irlandii Północnej). 

Szczególnie znaczący jest Brytyjski Krajowy Komputer Policyjny. Zgodnie z informacjami na 

stronach rządu Wielkiej Brytanii rejestr ten zawiera informacje na temat osób, które są lub były 

przedmiotem zainteresowania instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa ze względu 

na to, że zostały skazane za przestępstwa. Zakres przestępstw nie jest niczym ograniczony. 

Przeciwnie, dane zbierane w rejestrze obejmują informacje o wszystkich criminal offences 

(przestępstwach) popełnionych przez daną osobę na terenie jurysdykcji brytyjskiej. 

W przypadku podstawowych zaświadczeń jedynie niezatarte przestępstwa zostaną wykazane  

w dokumencie wystawionym przez Disclosure Scotland. Oznacza to, iż podstawowe 

zaświadczenie wydawane przez tę instytucję swoją treścią w pełni odpowiada polskim 

zaświadczeniom z KRK. 

Podstawowe zaświadczenia wystawiane przez Disclosure Scotland są łatwo dostępne dla 

wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, gdyż mogą oni wystąpić o nie online. Z kolei wniosek  

o wykazanie całej historii karnej można złożyć także za pośrednictwem lokalnych komisariatów 

policji. 

Precedensowy wyrok Izby 

Opisany stan prawny został wreszcie uznany orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej.  

W wyroku z 22 stycznia 2015 r. (KIO 2821/14) stwierdziła ona, że Disclosure Scotland jest 

organem właściwym do dostarczenia dowodu potwierdzającego skazanie (lub jego brak)  
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w Wielkiej Brytanii osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad podmiotem gospodarczym 

biorącym udział w przetargu o zamówienie publiczne. Podstawowe zaświadczenie  

o niekaralności (zawierające informacje o wszystkich niezatartych wyrokach) wydawane przez 

Disclosure Scoland jest dokumentem właściwym do stwierdzenia jakichkolwiek niezatartych 

skazań dla zapewniania zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych, wdrażającą art. 45 

dyrektywy 2004/18/EC. Jednocześnie KIO podtrzymała dotychczasowe orzecznictwo dotyczące 

DBS. 

 

 

Cytowane obok orzeczenie jedynie pozornie jest sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą 

Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalona linia orzecznicza KIO dotyczyła zasadności przedstawiania 

zaświadczeń z DBS, a nie Disclosure Scotland. Tymczasem Izba nie miała jeszcze okazji 

rozpoznać poprawnie postawionego zarzutu dotyczącego Disclosure Scotland, na którego 

poparcie odwołujący przedstawiłby dowody. 

Z drugiej strony należy przyznać Izbie, że wykazała się otwartością i dogłębnie rozpoznała 

sprawę, która na pierwszy rzut oka wydawała się sprzeczna z  ustaloną linią orzeczniczą. Wszak 

nie jest łatwo zauważyć różnicę pomiędzy DBS a Disclosure Scotland, a przy tym nie dać się 

zwieść nazwie tego ostatniego, która wydaje się sugerować, iż jest to urząd działający jedynie na 

terenie Szkocji. Izba zdecydowała się dopuścić dowody uzyskane przy współpracy czołowych 

kancelarii polskich oraz brytyjskich i dokładnie rozpoznała przedstawiony zarzut. W ten sposób 

udało się  naprawić błędny pogląd, że w Wielkiej Brytanii nie istnieją odpowiednie urzędy 

wydające zaświadczenia o niekaralności osób fizycznych. 

 

WNIOSEK 

W Wielkiej Brytanii działa kilka instytucji zajmujących się udostępnianiem zaświadczeń  

o niekaralności. Najlepiej znaną w Polsce jest DBS, która wystawia zaświadczenia  

o niekaralności również w związku z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.  

Z kolei instytucją, która odpowiada w Wielkiej Brytanii za wystawianie zaświadczeń w pełni 

odpowiadających polskiemu KRK (tylko niezatarte wyroki) jest Disclosure Scotland. Oznacza to, 

iż obywatele Wielkiej Brytanii, starający się o uzyskanie zamówienia publicznego w Polsce, 

zobowiązani są do przedstawienia któregoś z wymienionych zaświadczeń. 

 


