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PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ 

Dane osobowe: Krystyna Sitkowska, urodzona 10 maja 1947 r. 

Stan cywilny: zamężna, córka Anna - prokurator Prokuratury Okręgowej. 

Wykształcenie: studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 

ukończone w 1969 r. z tytułem magistra prawa. 

Adres zamieszkania: 02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska 17 m. 26 

Tytuł pracy magisterskiej: Umowa przewozu kolejowego 

Promotor pracy magisterskiej: prof. Marek Madej 

Stopień doktora nauk prawnych, z zakresu prawa karnego uzyskany w dniu 19 lutego 

2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Fałszywe zeznania w teorii i w praktyce  

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Stanisław Pikulski  

Praca zawodowa: 

W sądownictwie pracuję od 1969 r. Po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu 

sędziowskiego, odbyciu asesury, pracowałam na stanowiskach sędziowskich, 

początkowo w Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych, a po zakończeniu 

funkcjonowania tego sądu, w sądach warszawskich szczebla rejonowego i 

okręgowego. Pełniłam m.in. funkcję przewodniczącej Wydziału i wiceprezesa Sądu 

Rejonowego. Orzekałam w sprawach cywilnych, karnych i ubezpieczeniowych. W 

ciągu kilku lat byłam delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełniłam 

funkcje kierownicze na stanowiskach wicedyrektora i dyrektora departamentu. W 

latach 2004-2010, jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, byłam wiceprezesem 

tego sądu i przewodniczącą Wydziału Wizytacji. Obecnie jestem sędzią Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie.  

Działalność naukowa i dydaktyczna oraz osiągnięty dorobek  

Inspiracją do podjęcia działalności naukowej była moja długoletnia praca zawodowa 

na stanowisku sędziego. Metodologia pracy sędziego wymaga nieustannego 

gromadzenia materiału dowodowego, a następnie dokonywania ustaleń faktycznych 

oraz ocen prawnych z wykorzystaniem doświadczenia życiowego i zawodowego oraz 

zasad logicznego rozumowania. Rozpoznawanie więc konkretnych spraw sądowych 
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jest swego rodzaju procesem badawczym. Wykonywanie zawodu sędziego zbliżyło 

mnie do zainteresowań naukowych. W praktyce często wykorzystuje się dorobek 

doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego oparte na rozważaniach naukowych. 

Prawidłowe orzecznictwo sądowe, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych pod 

względem prawnym, nie może być oderwane od aktualnych poglądów naukowych. 

Inicjatywy naukowe realizowałam głównie w dwóch formach: 

1. publikacji książkowych oraz artykułów, 

2. działalności dydaktycznej, w tym w postaci wykładów, konwersatoriów i 

ćwiczeń. 

Początkowo w latach 90-tych ubiegłego stulecia były to mniejsze formy, 

aczkolwiek przybierające postać serii artykułów monotematycznych. Była to seria 

artykułów poświęcona wyjaśnianiu i popularyzacji prawa karnego skarbowego, 

zarówno materialnego, jak też procesowego. Cykl moich artykułów poświęconych 

najpierw ustawie karnej skarbowej, a następnie uregulowaniom kodeksu karnego 

skarbowego, opublikowano w czasopiśmie "Serwis finansowo-księgowy" - 

wydawnictwa "Infor". 

Kolejnym etapem były publikacje książkowe w latach 1995-2008. Było to łącznie 

8 książek opublikowanych przez takie wydawnictwa, jak: Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom 

Organizatora" w Toruniu, Agencja CBA Andrzej Zasieczny w Warszawie, Wyd. 

Librata w Warszawie, Wyd. PROFI w Warszawie, Wyd. Studio STO w Bielsku-

Białej.  

Opublikowane w latach 1995-2008 książki dotyczyły: 

 odpowiedzialności cywilnej i karnej w spółkach, 

 zastawu rejestrowego jako formy zabezpieczenia wierzytelności, 

 świadka w procesie karnym, 

 służby cywilnej, 

 ustroju organów ochrony prawnej, 

 odpowiedzialności nieletnich, 

 przestępstw i wykroczeń skarbowych. 
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Były to prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora. Dominowała w 

nich problematyka materialnego prawa karnego skarbowego (2 książki). Książki miały 

głównie charakter komentarzy objaśniających nowe akty prawne (np. uregulowania 

dotyczące kodeksu karnego skarbowego, służby cywilnej, zastawu rejestrowego). 

Komentarze były publikacjami budzącymi duże zainteresowana zwłaszcza w 

początkowym okresie obowiązywania nowych aktów prawnych. Przydatne dla 

praktyki było również odpowiednio dobrane orzecznictwo sądowe. 

W lutym 2010 r. obroniłam pracę doktorską pt. "Fałszywe zeznania w teorii i w 

praktyce". W pracy tej prezentuję nie tylko dorobek doktryny, ale również własne 

obserwacje i doświadczenia pochodzące z długoletniej pracy sędziowskiej. Praca ta 

opublikowana została przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w 

Warszawie w roku 2011. 

Pracę pozytywnie ocenili:  

Redaktor Naczelny wydawnictwa Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst. 

Kolegium Redakcyjne:  

Prof. dr Stanisław Dawidziuk (przewodniczący),  

Prof. zw. dr hab. John McGraw (Kanada),  

Prof. zw. dr hab. Karol Poznański (Polska),  

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy),  

Prof. zw. dr hab., dr h.c. Stanisław Sudoł (Polska),  

Prof. dr Minoru Yokoyama (Japonia).  

Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałam trzy książki pt.: 

1. Problematyka spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności 

cywilnej i karnej (współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem w częściach 

równych), 

2. Pozycja ustrojowa i karno-procesowa prokuratury w Polsce na tle prawno-

porównawczym, 

3. Fałszywe zeznania w teorii i praktyce. 

Praca poświęcona prokuraturze jest moją rozprawą habilitacyjną. Jest to 

monografia prezentująca zmiany ustrojowe prokuratury polskiej po rozdzieleniu 

funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – ustawą nowelizującą z  
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października 2009 r. - na tle szeregu modeli prokuratury w różnych krajach. W pracy 

zaprezentowane zostały szeroko zadania prokuratury określone w ustawie o 

prokuraturze oraz w kodeksie postępowania karnego. Przeanalizowane zostały 

również problemy niezależności prokuratury, statusu prokuratora i etyki 

prokuratorskiej. We wnioskach końcowych zawarte są propozycje organizacyjne, 

kadrowe i legislacyjne, zmierzające do usprawnienia funkcjonowania prokuratury. 

Opublikowana w roku 2011 książka poświęcona problematyce spółek, obok 

omówienia istoty i rodzaju spółek, określa ramy odpowiedzialności cywilnej i karnej 

w spółkach kapitałowych w ujęciu historycznym na gruncie kodeksu handlowego z 

1934 r., a następnie przypadki odpowiedzialności cywilnej i karnej na gruncie obecnie 

obowiązującego kodeksu spółek handlowych. 

Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałam lub przekazałam do publikacji szereg 

artykułów o tematyce podobnej do tematyki opublikowanych książek. 

W latach 1995-1997 byłam członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma 

"Prokuratura i Prawo". 

 

Działalność dydaktyczna 

Moja praca dydaktyczna w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń 

rozpoczęła się od dnia 1 października 2007 r. i trwa do chwili obecnej. 

Powyższe zajęcia dydaktyczne prowadziłam w Wyższej Szkole Menedżerskiej w 

Warszawie w okresie od dnia 1 października 2007 r. do chwili obecnej. Tematyka tych 

zajęć była następująca: 

 prawo karne materialne, 

 prawo i postępowanie karne skarbowe, 

 prawo materialne administracyjne i postępowanie administracyjne, 

 postępowanie sądowo-administracyjne, 

 prawo administracyjne, 

 ustrój organów ochrony prawnej. 

W semestrze zimowym 2008-2009 prowadziłam wykłady w Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na temat 

ustroju organów ochrony prawnej. 
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W Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej prowadzę wykłady, konwersatoria 

i ćwiczenia od lutego 2011 r. do chwili obecnej z zakresu: 

 prawa karnego, 

 prawa i postępowania karnego skarbowego, 

 postępowania egzekucyjnego w administracji, 

 prawa administracyjnego. 

Od szeregu lat uczestniczyłam w szkoleniach aplikantów sądowych i w 

przeprowadzaniu egzaminów sędziowskich. 

Do mojej działalności dydaktycznej zaliczyć należy również prowadzenie 

wykładów z zakresu prawa karnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. 

 

Udział w konferencjach naukowych, sympozjach i naradach 

Do ważniejszych przedsięwzięć tego rodzaju należą: 

 Udział w konferencji z przedstawicielami ministerstw sprawiedliwości, 

sędziami i prokuratorami, a także przedstawicielami nauki z ponad 20 krajów, 

poświęconej modelom kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów oraz 

formom współpracy sędziów i prokuratorów z mediami. Konferencja odbywała 

się w języku angielskim i francuskim (wygłoszenie referatu w języku 

angielskim, Wilno 2003 r.).  

 Udział w Konferencji prokuratorów generalnych krajów Europy Środkowo- 

Wschodniej poświęconej współpracy i pomocy prawnej w sprawach karnych i 

zwalczaniu przestępczości transgranicznej (wygłoszenie referatu, Mińsk 1997) 

  Udział w sympozjum zorganizowanym przez organizacje młodzieżowe z 

inicjatywy Zarządu Głównego Ochotniczego Hufca Pracy nt. zapobiegania 

przestępczości wśród młodzieży (wygłoszenie referatu, Łódź 1997). 

 Udział w konferencji zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji z 

przedstawicielami sądownictwa, prokuratury, środowiska naukowego i 

dziennikarzy, poświęconej formom profilaktyki przeciwprzestępczej 

(wygłoszenie referatu, Warszawa 1996). 
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 Udział w kilkudniowej konferencji z udziałem podsekretarzy stanu w 

ministerstwach sprawiedliwości Europy Środkowo-Wschodniej, poświęconej 

ocenie stosowania Konwencji Nowojorskiej w sprawach alimentacyjnych i 

propozycjom jej nowelizacji (wygłoszenie referatu, Warszawa 1989). 

 Udział w konferencji z sędziami i prokuratorami niemieckimi oraz polskimi, 

sędziami Sądu Najwyższego, sędziami sądów powszechnych i 

przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości - poświęconej wzajemnej 

współpracy oraz funkcjonowaniu sądów i prokuratur (wygłoszenie referatu, 

Warszawa 1987, Stuttgart 1988); w ramach konferencji w Niemczech 

zorganizowano spotkanie z parlamentarzystami niemieckimi wszystkich 

ugrupowań partyjnych, w celu wymiany doświadczeń dotyczących tworzenia 

prawa. 

 Udział w konferencji naukowej poświęconej dorobkowi naukowemu prof. 

Marii Szynkowskiej (Warszawa 2013). 

 

Wykaz opublikowanych książek 

Książki opublikowane przed uzyskaniem tytułu doktora 

1. Ustrój organów ochrony prawnej, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008, 

2. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Komentarz. 

Agencja Wyd. CBA, Andrzej Zasieczny, Warszawa 1996, 

3. Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach, Wyd. Librata, Warszawa 1995, 

4. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Komentarz, Wyd. PROFI, Warszawa 

1995, 

5. Służba cywilna w nowym ustawodawstwie, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 

1998, 

6. Świadek w procesie karnym. Komentarz, Wyd. Studio STO, Bielsko-Biała 

1999, 

7. Odpowiedzialność nieletnich w świetle ustawy oraz orzecznictwa, Wyd. Studio 

STO, Bielsko-Biała 1998, 

8. Zastaw rejestrowy nową formą zabezpieczenia wierzytelności, Wyd. Studio 

STO, Bielsko-Biała 1998. 
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Książki opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora 

1. Fałszywe zeznania w teorii i w praktyce, Wyd. WSM, Warszawa 2011, 

2. Problematyka spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności 

cywilnej i karnej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011 (współautorstwo z dr 

Tadeuszem Stępniem w częściach równych), 

3. Pozycja ustrojowa i karno-procesowa prokuratury w Polsce na tle prawno- 

porównawczym, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2012. 

 

Powyższe prace znajdują się w zasobach Biblioteki Narodowej, biblioteki Sądu 

Najwyższego, jak również w bibliotekach uniwersytetów: Warszawskiego, 

Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego, Łódzkiego, Śląskiego, 

Rzeszowskiego, Warmińsko-Mazurskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, im. 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Wykaz artykułów 

I. Artykuły opublikowane przed obroną pracy doktorskiej w Serwisie Finansowo- 

Księgowym. 

1. Z wekslem do sądu, 19.10.1996 r., Nr 42 (60). 

2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi, 31.08.1996 r., Nr 34-35 (12-73). 

3. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi, 7.09.1996 r., Nr 36 (74). 

4. Przestępstwa na szkodę wierzycieli, 21.09.1996 r. Nr 3 8 (76). 

5. Dobrowolne poddanie się karze z możliwością obniżenia jej wymiaru, 

28.09.1996 r., Nr 39 (77). 

6. Zmiany w przepisach ustawy karnej - skarbowej w świetle znowelizowanego 

Prawa dewizowego, 18.05.1996 r., Nr 20 (68). 

7. Odpowiedzialność karna za wyłudzenie lub brak zezwoleń dewizowych, 

01.06.1996r., Nr 22 (60). 
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8. Gdy podmiot gospodarczy zaprzestanie płacenia długów, 8.06.1996 r., Nr 23 

(61). 

9. Odpowiedzialność karna za uszczuplenia podatkowe, 22.06.1996 r., Nr 25 (63). 

10. Odpowiedzialność karna za niefortunne kredyty, 1996 r., Nr 2 (60) 

11. Zatrzymywanie fałszywych i uszkodzonych znaków pieniężnych, 24.09.1995 r., 

Nr 20 (32). 

12. Podatki a dwuinstancyjność , 18.10.1997 r., Nr 42 (32). 

13. Przepadek rzeczy w postępowaniu karnym-skarbowym, 15.02.1997 r., Nr 7 

(97). 

14. Zastaw rejestrowy - nowa forma zabezpieczenia wierzytelność, 14.02.1987 r., 

Nr 7 (149). 

 

II. Artykuły opublikowane przed obroną pracy doktorskiej w innych 

wydawnictwach 

1. Specyfika i zmienność prawa karnego - skarbowego, Zeszyty Naukowe WSM, 

Warszawa 2007, Nr 6, s. 47-51. 

2. Stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego w kodeksie karnym 

skarbowym, Zeszyty Naukowe WSM, Warszawa 2008, Nr 7, s. 81-84. 

3. Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 1, s. 

34. 

4. W roli świadka, PiŻ, 1999, Nr 1. 

5. Świadek anonimowy, PiŻ, 1999, Nr 5. 

6. Wnioski dowodowe, PiŻ, 1999, Nr 3. 

7. Psychologia zeznań świadków, PiŻ, 1999, Nr 6. 

8. Pokrzywdzony w roli świadka, PiŻ, 1998, Nr 38. 

9. Świadek koronny, PiŻ, 1998, Nr 35. 

10. Świadek w postępowaniu sprawdzającym, PiŻ, 1998, Nr 36. 

11. Istota i funkcje weksla, Prokuratura i Prawo, 1996, Nr 6, s. 101-110. 

12. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, Prawo Gospodarcze, 

1995, Nr 6, s. 41-46. 
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13. Przeniesienie wierzytelności i przejęcie długu, Prawo Gospodarcze, 1995, Nr 5, 

s. 39-41. 

14. Renta uzupełniająca, Prawo Pracy, 1995, Nr 7, s.25-28. 

15. Sądownictwo pracy po roku doświadczeń - wywiad, Rzeczpospolita, 1986, Nr 

149. 

 

III. Artykuły opublikowane po obronie pracy doktorskiej. 

 

Miesięcznik "Prokurator" Nr l-4/2012j Nr 1/2013  

(współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Modele usytuowania prokuratury w systemie organów państwowych w Europie 

i USA. 

2. Profilaktyka prokuratorska. 

3. Przestępstwo fałszywych zeznań w ujęciu prawnoporównawczym. 

4. Sędzia śledczy czy prokurator. 

5. Znaczenie zasady szybkości w postępowaniu przygotowawczym. 

 

"Przegląd podatkowy" Nr 249/2012, Nr 250/2012, Nr 251/2012  

(współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym. 

2. Uchylanie się od obowiązku podatkowego. 

3. Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa 

skarbowe. 

4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowe. 

5. Oszustwo podatkowego. 

6. Nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa skarbowe. 

7. Karalność firmanctwa. 

8. Niedopełnienie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg. 

9. Nierzetelne prowadzenie ksiąg. 

10. Obowiązek ewidencjonowania wykonania świadczenia lub sprzedaży. 
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Zeszyty Naukowe "Administracja i społeczeństwo" - Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Administracyjno-Społecznęj w Warszawie 

 (współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, 2012 z.7, 

2. Społeczna szkodliwość czynu w kodeksie karnym skarbowym, 2012 z.7, 

3. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwa skarbowe, 2012 z. 7, 

4. Odstąpienie od wymierzenia kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe, 2012 z. 7, 

 

Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskiemi, Toruń 2012.   

Artykuł pod tytułem promotor sprawiedliwości w kodeksie prawa kanonicznego, s. 

541-558. 

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inwestycji, zarządzania i Administracji 

(współautorstwo art. w pkt 1 i 2 z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach 

równych) 

1. Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, 2013 z. 1, 

2. Prawne i etyczno – moralne aspekty eutanazji w Polsce na tle prawno – 

porównawczym, 2013 z. 1 

3. Społeczne i prawne uwarunkowania profilaktyki prokuratorskiej 2013, z. 2. 

 

IV. Artykuły przyjęte i zakwalifikowane do publikacji 

 

Miesięcznik "Prokurator"  

(współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Geneza i rozwój prokuratury. 

2. Niezależność prokuratora a zasada hierarchicznego podporządkowania. 

3. Prokuratura a inne organy państwowe. 

4. Rola prokuratora w procesie karnym 
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5. Świadek w przeszłości i świecie współczesnym 

6. Zasady etyki prokuratora. 

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inwestycji, Zarządzania i Administracji w 

Warszawie  

(współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Rola świadka w procesie karnym, 

2. Istota przestępstwa fałszywych zeznań, 

3. Dowody w procesie karnym, 

4. Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym 

5. Formy przestępstwa fałszywych zeznań, 

6. Fałszywe zeznania w praktyce sądowej. 

 

Zeszyty Naukowe „Administracja i Społeczeństwo” – wyd. Wyższej Szkoły 

Administracyjno – Społecznej w Warszawie  

(współautorstwo z dr Tadeuszem Stępniem; opracowano w częściach równych) 

1. Legalizm i oportunizm ścigania przestępstw, 

2. Mediacja jako istotna forma sprawiedliwości społecznej, 

3. Zasada swobodnej a zasada legalnej oceny dowodów, 

4. Świadek w amerykańskim procesie karnym, 

5. Reguła „owoców zatrutego drzewa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


