
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy mają 
na celu skrócenie i przyspieszenie postępowania karnego, a w efekcie usprawnienie procedury karnej. Nowelizacja 
rodzi jednak nowe obowiązki dla stron, w tym dla pokrzywdzonych przedsiębiorców, w zakresie zbierania dowodów 
i prezentowania ich przed sądem. 

Dziś w procesie karnym dowody gromadzi prokurator i sąd. Po nowelizacji, jeżeli pokrzywdzony przedsiębiorca 
sam nie dostarczy dowodów, nie przekona prokuratora do wniesienia aktu oskarżenia. Na mocy znowelizowanych 
przepisów brak aktywności pokrzywdzonego przedsiębiorcy na etapie postępowania sądowego może oznaczać 
przegranie sprawy. 

 

 

● Kontradyktoryjność w czystej postaci 

● Zredukowanie znaczenia postepowania dowodowego prowadzonego na etapie przygotowawczym 

● Przeniesienie głównych obowiązków przeprowadzenia dowodu z sądu na strony postępowania  

● Inicjatywa dowodowa niemal wyłącznie w rękach stron: pokrzywdzonego i oskarżonego oraz oskarżyciela 
i obrońcy 

● Przeprowadzanie dowodów przed sądem przez strony 

● Sąd wyłącznie w roli arbitra 

● Prekluzja dowodowa 

● Większy zakres postępowań, w których będzie można zawierać porozumienia procesowe 

● Szeroki dostęp do obrony z urzędu 

 
Zmiany w procedurze karnej zmierzają do zwiększenia znaczenia zasady kontradyktoryjności, wymuszenia 
i pobudzenia aktywności stron – w tym zainteresowanych przedsiębiorców oraz ich profesjonalnych pełnomocników 
– z jednoczesnym zmniejszeniem roli sądu. Sąd cywilny jest związany skazującym wyrokiem sądu karnego. Warto 
zatem udowodnić winę w procesie karnym, by móc skorzystać z tych ustaleń w procesie cywilnym. 
 

 

 

● Niemal połowa polskich firm padła ofiarą przestępczości gospodarczej w latach 2012-2013 

● Przestępczość gospodarcza to koszty finansowe: straty co czwartej firmy sięgają 3 mln zł, a co piątej – 15 mln zł 

● Najbardziej narażone branże to: usługi finansowe, handel detaliczny, telekomunikacja, sektor publiczny, 
turystyka, przetwórstwo i sektor ubezpieczeniowy 

 
Więcej na temat zmian w kpk w "Dzienniku Gazecie Prawnej" z dn. 7.10.2014, w rozmowie z adw. Arkadiuszem 
Matusiakiem, zatytułowanej "Przedsiębiorca będzie musiał sam zadbać o dowody">>>   
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Nowości 

Materiał przygotowany został wyłącznie po to, aby poinformować 
Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi on 
porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek 
z Państwa. W przypadku pytań związanych z przedstawionymi 
powyżej zagadnieniami prosimy o kontakt z warszawskim biurem 
Bird & Bird. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, 
prosimy o email zwrotny na adres: kancelaria@twobirds.com 
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