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DLA BIZNESU 

Ustawa wprowadzająca CIT dla spółek 
komandytowych trafiła do Senatu  

Wczoraj (28.10) odbyło się w Sejmie głosowanie nad        
projektem ustawy, która ma wprowadzić m. in. objęcie        
spółek komandytowych podatkiem CIT. O planowanej      
ustawie pisaliśmy wielokrotnie w naszych biuletynach. 

Do ustawy, mimo dużego sprzeciwu przedsiębiorców i       
opozycji, wprowadzono jedynie poprawki zaproponowane     
przez Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości. 

WAŻNE! Pomimo, że ustawa wchodzi w życie z dnia 1          
stycznia 2021 roku, to art. 10 ust. 2 ustawy przewiduje, że           
spółka komandytowa może zdecydować, że nowe      
przepisy będą stosowane do tej spółki oraz do        
przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej        
spółce, dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W takim          
przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika      
podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem        
1 maja 2021 r. 

Uchwalona ustawa trafi jeszcze do Senatu. Niestety, przy        
aktualnym rozkładzie sił, Senat nie ma realnej siły, aby         
zatrzymać tę ustawę. Należy zatem przygotować się, że do         
końca listopada ustawa trafi na biurko Prezydenta i        
zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. 

Przebieg procesu legislacyjnego i aktualny kształt ustawy       
możecie Państwo znaleźć TUTAJ. 

 
Ochrona prawna w postępowaniu 

wykroczeniowym (jak bronić się przed 
mandatem) 

 
 
W związku ze zwiększonymi działaniami władzy      
publicznej o charakterze represyjnym, przedstawiamy     
Państwu praktyczne rady w przypadku otrzymania      
mandatu oraz zasady rządzące postępowaniem     
karno-administracyjnym (wykroczeniowym). 
 
Czym jest wykroczenie? 
 
Zgodnie wykładnią art. 1 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń oraz           
doktryną prawa, przyjmuje się, że wykroczeniem jest czyn: 

1) bezprawny – a więc sprzeczny z normą prawną, 

2) karalny – podlegający karze (na gruncie nie tylko         
Kodeksu wykroczeń, ale też i innych ustaw szczególnych), 

3) społecznie szkodliwy – nawet w stopniu znikomym (w         
odróżnieniu od przestępstw; jedynie całkowity brak      
społecznej szkodliwości przesądza o braku wykroczenia), 

4) zawiniony – a zatem wykroczenia nie można popełnić         
bez możliwości przypisania sprawcy winy. 

Postępowanie mandatowe 
 
Zazwyczaj odpowiedzialność wykroczeniowa rozpoczyna    
się i kończy na etapie postępowania mandatowego, w        
którym to sprawę, zamiast sądu rozstrzyga organ       
(funkcjonariusz Policji, Straży Miejskiej, Straży     
Granicznej itp.). Początkiem jest tu moment wykrycia       
przez funkcjonariusza wykroczenia (najczęściej złapania     
sprawcy na gorącym uczynku), zaś końcem – przyjęcie        
mandatu karnego, który w momencie pokwitowania staje       
się prawomocny. 
 
Warunki dopuszczalności i wysokość grzywien 

 
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tryb mandatowy jest         
fakultatywny i wymaga po pierwsze, aby funkcjonariusz       
go zastosował (a więc uznał, że jest wystarczającym        
środkiem represji w danej sytuacji), po drugie zaś, aby         
obwiniony go przyjął (bowiem warunkiem możliwości      
stosowania trybu mandatowego jest zgoda sprawcy).      
Często jest jednak tak, że pomimo, iż nie czujemy się          
winni, przyjmujemy mandat, gdyż ciąży na nas presja        
psychiczna funkcjonariusza (nierzadko mogą też dość      
różnego rodzaju próby zastraszania i zakłamywania      
rzeczywistości). Ważne jest, aby samemu wiedzieć co       
rzeczywiście nam grozi. 
 
W postępowaniu mandatowym standardowa wysokość     
grzywny może wynieść zasadniczo od 20 zł do 500 zł,  
UWAGA! Aktualnie procedowane przepisy które wejdą w       
życie w najbliższych dniach zwiększają maksymalną      
kwotę mandatu do 1 000 zł w przypadkach dotyczących         
przeciwdziałania pandemii (np. za brak maseczki).  
W przypadku postępowania przed sądem może być       
orzeczona grzywna do 5 000 zł, a nawet kara aresztu lub           
ograniczenia wolności. Jednakże praktyka pokazuje, że      
bardzo często, nawet gdy obwiniony nie ma racji,        
zasądzana jest grzywna w wysokości zbliżonej do tej z         
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taryfikatora (zaś kary aresztu należą do zupełnego       
marginesu). 
 

Jak się zachować? 
 

Przed przyjęciem mandatu, lub jego odmową, warto       
zastosować techniki argumentacyjne, najpierw miękkie,     
jak przekonywanie do ewentualnego pouczenia. Należy      
także nalegać na pełne wyjaśnienie przesłanek faktycznych       
i prawnych, nie zapominając o elementach struktury       
wykroczenia (które przytoczyliśmy na początku     
biuletynu). Jeśli jednak nasze argumenty nie przekonają       
funkcjonariusza, zaś my jesteśmy przekonani o swojej       
niewinności, należy – mimo sugestii, a czasem być może i          
gróźb – odmówić przyjęcia mandatu karnego, nie       
podając jednocześnie przyczyny odmowy (która     
mogłaby zostać wykorzystana przeciwko nam). Warto też       
zbierać dowody na naszą korzyść, chociażby poprzez       
nagranie dźwięku z interwencji (nie trzeba o tym        
informować funkcjonariusza) oraz uzyskać od policjanta      
jego  dane, które ma obowiązek podać podczas czynności. 
 

Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się do winy oraz        
sprawia że mandat staje się prawomocny. Jest wówczas        
ciężko go unieważnić. Jedyną możliwością jest wniosek o        
uchylenie prawomocnego mandatu karnego składany do      
sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce       
popełnienia wykroczenia. Mamy na to 7 dni od dnia         
przyjęcia mandatu. Jednakże szansa powodzenia jest dużo       
mniejsza niż przy postępowaniu sądowym wszczętym      
wskutek skierowania przez organ wniosku o ukaranie.  
 
Etap czynności wyjaśniających – czy zawsze odmowa       
przyjęcia mandatu kończy się w sądzie? 
 
Często się zdarza, że w celu nakłonienia obywatela do         
przyjęcia mandatu Policja, Straż Miejska bądź inny organ        
stosują różnego rodzaju przekłamania. Jednym z nich jest        
wynikający z brzmienia przepisu art. 99 k.p.w.       
stwierdzenie, że w razie odmowy przyjęcia mandatu       
zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W        
rzeczywistości, choć zdecydowana większość odmów     
przyjęcia mandatu ma swój finał w sądzie, istnieje        
możliwość umorzenia postępowania na etapie     
poprzedzających sporządzenie wniosku – czynności     
wyjaśniających. Są one prowadzone już nie przez       
funkcjonariusza, który próbował ukarać nas grzywną, ale       
przez daną jednostkę Policji (Straży Miejskiej itd.) – jako         
organ. Do końca trwania etapu czynności wyjaśniających       
mamy wpływ na ich zakończenie – możemy składać pisma         

i wnioski dowodowe, przede wszystkim wniosek o       
odstąpienie od sporządzania wniosku o ukaranie do sądu,        
bądź zastosowanie “środków pozapenalnych” z art. 41 k.w. 
 
W efekcie prowadzonych (w założeniu rzetelnie)      
czynności wyjaśniających istnieją cztery warianty     
zakończenia tego etapu: 
 

1. Sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu      
(najczęściej). 

2. Dobrowolnego poddania się karze przez sprawcę      
wykroczenia (opcja najlepsza, gdy po konsultacji      
prawnej okaże się, że nie mamy zbyt wielkich        
szans przed sądem). 

3. Poprzestania na środkach oddziaływania    
wychowawczego (gdy sprawa nie dotyczy istotnej      
kwestii, odpowiednio umotywujemy nasze    
stanowisko, zaś organ uzna nasze zapewnienia za       
wystarczające). 

4. Umorzenia postępowania (w sytuacji stwierdzenia     
przez organ – również na nasz wniosek – iż jego          
funkcjonariusz podjął decyzję o zatrzymaniu nas i       
ukaraniu mandatem w sposób niewłaściwy). 

Etap postępowania sądowego  

Gdy dojdzie do skierowanie wniosku o ukaranie i procesu         
sądowego, warto rozważyć złożenie wniosku o umorzenie       
postępowania. Wniosek ten powinniśmy złożyć jeszcze      
przed pierwszą rozprawą (najlepiej w odpowiedzi na       
wniosek o ukaranie). Pozwoli to na zbadanie przez sąd         
naszych argumentów jeszcze na wstępnym etapie      
rozpoznawania sprawy, co może przyczynić się do       
odrzucenia wniosku o ukaranie i przyznania nam racji.        
Najczęściej jednak obwinieni muszą – z różnym skutkiem        
– mierzyć się z niedogodnościami klasycznego procesu       
sądowego i korzystać możliwości dowodowych na etapie I        
i II instancji. 

Podsumowanie 

Konkludując, zawsze warto rozważyć, czy przyjęcie      
mandatu karnego jest w naszym przypadku najlepszym       
rozwiązaniem. W obecnej rzeczywistości politycznej i      
prawnej, warto przyjmować mandaty karne jedynie w       
sytuacjach, gdy sami jesteśmy przekonani co do naszej        
winy, oraz wysokości otrzymywanej grzywny. Jeśli      
pozostaje cień wątpliwości – lepiej mandat odrzucić i        
korzystać z dalszych możliwości procesowych (np.      
wniosku o dobrowolne poddanie się karze zaproponowanej       
przez organ), niż przyjąć w poczuciu niewinności, z bardzo         
trudną do pokonania ścieżką uchylenia prawomocnego      
mandatu karnego. 
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