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Rzecznik Praw Obywatelskich wystÄ…piÅ‚a do Ministra Administracji i Cyfryzacji podnoszÄ…c
problem coraz powszechniejszego stosowaniem kar pieniÄ™Å¼nych przez organy
administracji publicznej.Â Rzecznik za niepokojÄ…cÄ… uznaÅ‚a tendencjÄ™ wzrostuÂ liczby
skarg dotyczÄ…cych tego instrumentu karno - administracyjnego. W wyniku analiz dokonanych
w Biurze RPOÂ stwierdzono, Å¼e administracyjne kary pieniÄ™Å¼ne stosowane sÄ… w
coraz wiÄ™kszymÂ stopniu, czÄ™sto zastÄ™pujÄ…c dotychczas istniejÄ…cÄ…
odpowiedzialnoÅ›Ä‡ z tytuÅ‚u wykroczeÅ„,Â co wiÄ…Å¼e siÄ™ z licznymi negatywnymi
konsekwencjami dla osÃ³b podlegajÄ…cychÂ ukaraniu.

Rzecznik zauwaÅ¼yÅ‚a, Å¼e w przeciwieÅ„stwie bowiem do prawa karnego nie ma w
prawieÂ administracyjnym regulacji ogÃ³lnej, normujÄ…cej takie zagadnienia, jak: pojÄ™cie
sankcjiÂ administracyjnej, zasady odpowiedzialnoÅ›ci za delikt administracyjny, ustanieÂ
karalnoÅ›ci deliktu z uwagi na upÅ‚yw czasu, wyÅ‚Ä…czenie odpowiedzialnoÅ›ciÂ
administracyjnej za dziaÅ‚anie wyczerpujÄ…ce znamiona deliktu administracyjnego,Â sposÃ³b
formuÅ‚owania sankcji administracyjnej. NiewÄ…tpliwie regulacjaÂ odpowiedzialnoÅ›ci za
delikty administracyjne czyniÅ‚aby proces nakÅ‚adania sankcjiÂ administracyjnych prostszym i
bardziej przejrzystym. Ustanowienie normatywnychÂ Â archetypÃ³w odpowiedzialnoÅ›ci
administracyjnej w stosunku do okreÅ›lonych kategoriiÂ deliktÃ³w administracyjnych
precyzowaÅ‚oby jednoznacznie sferÄ™ dziaÅ‚aÅ„ prawnieÂ dopuszczalnych,
niepenalizowanych przez administracjÄ™ publicznÄ…, a z drugiej stronyÂ dawaÅ‚oby czytelne
kryteria nakÅ‚adania sankcji administracyjnych przez organyÂ administracji publicznej.Â

Brak legalnej (ustawowej) definicji sankcji administracyjnej oraz jednolitychÂ zasad
dotyczÄ…cych administracyjnych kar pieniÄ™Å¼nych spowodowaÅ‚, Å¼e w polskimÂ
systemie prawa administracyjnego stosowana jest niejednolita terminologia. PrzykÅ‚adyÂ
okreÅ›leÅ„ uÅ¼ywanych przez ustawodawcÄ™ to: opÅ‚ata podwyÅ¼szona, kara
pieniÄ™Å¼na,Â administracyjna kara pieniÄ™Å¼na, opÅ‚ata sankcyjna, kwota dodatkowa,
dodatkoweÂ zobowiÄ…zanie podatkowe.Â Z uwagi na niejednokrotnie znacznÄ…
wysokoÅ›Ä‡ administracyjnych karÂ pieniÄ™Å¼nych w zasadzie trudno jest wskazaÄ‡
granice pomiÄ™dzy sankcjÄ… administracyjnÄ… (karÄ… pieniÄ™Å¼nÄ…) a karÄ…
kryminalnÄ… wyraÅ¼onÄ… w pieniÄ…dzu (karÄ… grzywny).Â RozwiÄ…zania przyjÄ™te w
ustawodawstwie polskim w wiÄ™kszoÅ›ci przyjmujÄ… zasadÄ™Â odpowiedzialnoÅ›ci osÃ³b
fizycznych, osÃ³b prawnych oraz jednostek organizacyjnychÂ nieposiadajÄ…cych
osobowoÅ›ci prawnej, ale wyodrÄ™bnionych organizacyjnie.Â OdpowiedzialnoÅ›Ä‡
zagroÅ¼ona karami pieniÄ™Å¼nymi moÅ¼e byÄ‡ tzw. â€žodpowiedzialnoÅ›ciÄ…Â
obiektywnÄ…" bÄ…dÅº â€žna zasadzie winy".

Podmiotem odpowiedzialnym prawnie moÅ¼e byÄ‡Â nie tylko sprawca deliktu
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administracyjnego, ale rÃ³wnieÅ¼ inny podmiot prawa,Â poÅ‚Ä…czony okreÅ›lonym
stosunkiem prawnym ze sprawcÄ….Â OdpowiedzialnoÅ›Ä‡ za delikt zagroÅ¼ony karÄ…
pieniÄ™Å¼nÄ… moÅ¼e ulec przedawnieniu,Â podobnie ulec przedawnieniu moÅ¼e
wymierzona sankcja. ZagroÅ¼enie karÄ… pieniÄ™Å¼nÄ…Â moÅ¼e byÄ‡ okreÅ›lane przez
ustawÄ™ w sposÃ³b sztywny poprzez okreÅ›lenie konkretnejÂ stawki za okreÅ›lony rodzaj
naruszenia bÄ…dÅº - przy zastosowaniu wzglÄ™dnejÂ okreÅ›lonoÅ›ci sankcji - poprzez
sprecyzowanie gÃ³rnego i dolnego progu zagroÅ¼enia,Â bÄ…dÅº uzaleÅ¼nienie wielkoÅ›ci
sankcji od dochodu osiÄ…ganego przez odpowiedzialnegoÂ
administracyjnie w okreÅ›lonym przedziale czasu. CzÄ™sto wpÅ‚ywy z orzekanych karÂ
stanowiÄ… dochÃ³d Skarbu PaÅ„stwa.

Brak jednolitych przesÅ‚anek wymiaru sankcji administracyjnej sprawia trudnoÅ›ciÂ nie tylko
organom administracji publicznej, ale rÃ³wnieÅ¼ sÄ…dom. Analiza orzecznictwaÂ
sÄ…dowego w tym zakresie wskazuje, Å¼e w przypadku braku ustawowych przesÅ‚anekÂ
wymiaru kary sÄ…dy administracyjne nie dysponujÄ… wystarczajÄ…co precyzyjnymiÂ
narzÄ™dziami, aby dokonaÄ‡ prawidÅ‚owej oceny wysokoÅ›ci wymierzonej kary
pieniÄ™Å¼nej.Â Konieczne staje siÄ™ wÃ³wczas odwoÅ‚anie do zasad ogÃ³lnych prawa i
postÄ™powaniaÂ administracyjnego oraz celu ustawy, w ktÃ³rej normÄ™ zawierajÄ…cÄ…
sankcjÄ™ ustanowiono. Rzecznik w swoim wystÄ…pieniu powoÅ‚aÅ‚a siÄ™ na orzecznictwo
oraz rekomendacje Komitet MinistrÃ³w Rady Europy nr R(91) 1 z dnia 13 lutego 1991. Â

Rzecznik za niezbÄ™dne uznaÅ‚a podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do znowelizowania
Kodeksu postÄ™powaniaÂ administracyjnego i wprowadzenia do systemu polskiego prawa
jednolitych zasadÂ ogÃ³lnych odnoszÄ…cych siÄ™ do wymierzania administracyjnych kar
pieniÄ™Å¼nych przezÂ organy administracji publicznej. WÅ›rÃ³d regulacji, ktÃ³re powinny
zostaÄ‡Â wprowadzone do porzÄ…dku prawnego i znajdowaÄ‡ zastosowanie do wszelkich
karÂ administracyjnych wskazaÅ‚a: legalnÄ… (ustawowÄ… definicjÄ™) sankcjiÂ
administracyjnej oraz administracyjnej kary pieniÄ™Å¼nej; zunifikowane zasady wymiaruÂ
administracyjnej kary pieniÄ™Å¼nej, tzn. okolicznoÅ›ci, ktÃ³re powinny byÄ‡ brane podÂ
uwagÄ™ przez organ administracji przy dokonywaniu wymiaru kary (na przykÅ‚ad: wielkoÅ›Ä‡
wyrzÄ…dzonej szkody, fakt uprzedniego ukarania za taki sam delikt, sytuacjaÂ materialna i
rodzinna osoby podlegajÄ…cej odpowiedzialnoÅ›ci administracyjnej, czyÂ dziaÅ‚anie miaÅ‚o
charakter zamierzony, jednorazowy, czy staÅ‚y (powtarzalny)); wprowadzenie instytucji
ekskulpacji w przypadku zaistnienia deliktu z przyczynÂ spowodowanych siÅ‚ami wyÅ¼szymi;
bezwzglÄ™dne prawo dla kaÅ¼dego ukaranegoÂ podmiotu do zaskarÅ¼enia ostatecznej
decyzji wymierzajÄ…cej karÄ™ pieniÄ™Å¼nÄ… do sÄ…duÂ administracyjnego;
wprowadzenie instytucji przedawnienia odpowiedzialnoÅ›ci z tytuÅ‚uÂ deliktu
administracyjnego oraz moÅ¼liwoÅ›ci egzekucji naÅ‚oÅ¼onej kary pieniÄ™Å¼nej.

peÅ‚ny tekst pisma dostÄ™pny jest na stronie www.rpo.gov.pl Â
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