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k.k. z 1969 r.

ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z
późn. zm.)

m.k.k.

dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 192 z
późn. zm.)

k.p.k.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.k.s.

ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 930 z późn. zm.)

k.c.

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.)

k.p.c.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.a.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.)

k.s.h.

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 1030)

k.p.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

p.p.s.a.

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.)

p.u.s.p.

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

p.u.s.w.

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., poz. 952 z późn. zm.).

pr. farm.

ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.
U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 ze zm.)
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u.r.l.

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

u.s.

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

p.u.n.

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.)

u.s.d.g.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

u.ś.o.z.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr
164, poz. 1027 z późn. zm.)

Dz. U.

Dziennik Ustaw

Dz. Urz. WE

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich

tekst jedn.

tekst jednolity

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

nast.

następne

UE

Unia Europejska

RE

Rada Europy

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OSN

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

OSNKW

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa

OSNP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych

OSNPG

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyd. Prokuratury Generalnej.

OSNwSK

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych

OSP

Orzecznictwo Sądów Polskich

OSPiKA

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
13

OSA

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OTK

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Zb. O.

Zbiór Orzeczeń

LEX, LEX/el.

System Informacji Prawniczej LEX

LexPolonica

System Informacji Prawniczej LexPolonica

nie publ.

Niepublikowany
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Wprowadzenie. Ustalenia terminologiczne.
Korupcja rodzi poważne problemy i zagrożenia „[…] dla stabilności i bezpieczeństwa
społeczeństw, przynosząc szkodę instytucjom i wartościom demokratycznym, wartościom
etycznym i sprawiedliwości oraz zagrażając trwałemu rozwojowi i rządom prawa” 1 – pod tym
zdaniem z preambuły Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji (United
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) 2 podpisali się przedstawiciele 140 państw
świata. Do chwili obecnej, Konwencja ma 165 Państw – Stron, zaś kolejnych 10 państw ją
podpisało, lecz nie ratyfikowało 3. Preambuła głosi również, że korupcja jest powiązana
z „[…] innymi formami przestępczości, w szczególności przestępczości zorganizowanej
i gospodarczej, włączając w to pranie pieniędzy” 4. Przypadki korupcji „[…] w które
zaangażowane są znaczne ilości środków mogących stanowić poważną część dochodów
Państw […] zagrażają stabilności politycznej i trwałemu rozwojowi tych Państw” 5. Państwa –
Sygnatariusze Konwencji są „przekonane, że korupcja nie jest już kwestią lokalną, lecz
zjawiskiem międzynarodowym, które dotyka wszystkie społeczeństwa i gospodarki,
pociągającym za sobą konieczność międzynarodowej współpracy w celu jego zapobiegania
i kontroli” 6, a także, że „[…] aby efektywnie zapobiegać i zwalczać korupcję wymagane jest
wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do tego zjawiska” 7. W ocenie Państw, które
podpisały Konwencję „dostępność pomocy technicznej może odegrać ważną rolę
w zwiększeniu możliwości Państw, w tym między innymi poprzez wzmocnienie ich zdolności
prawnej i budowanie instytucji, efektywnego zapobiegania i zwalczania korupcji” 8. Są one
również „przekonane, że nielegalne wzbogacanie się jednostek może być szczególnie
szkodliwe dla instytucji demokratycznych, gospodarek narodowych i rządów prawa” 9.
Przytoczone powyżej fragmenty uroczystego wstępu do Konwencji NZ ukazują
w sposób jednoznaczny, że korupcja jest poważnym problemem, nie tylko w skali
1

Zob. Preambuła do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji.
Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 r. w rezolucji Nr 58/4. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2007
r., Nr 84, poz. 563.
3
Informacja
na
stronie
internetowej
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych:
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html.
4
Preambuła do Konwencji NZ.
5
Ibidem.
6
Tamże.
7
Tamże.
8
Preambuła do Konwencji NZ.
9
Tamże.
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pojedynczego państwa, ale w skali globalnej. Kwestia ta stała się na tyle istotna, że
zdecydowano się walkę z korupcją uczynić jednym z celów społeczności międzynarodowej,
uchwalając pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych akt prawa międzynarodowego,
mający stanowić podstawę do walki z tym zjawiskiem na całym świecie.
Pierwsze słowo użyte w niniejszej pracy to „korupcja”. Jest ono kluczowe dla
wszystkich rozważań w niej zawartych. Jednocześnie, zostało użyte z pełną świadomością
faktu, że choć opisywane przez nie zjawisko występuje od samego zarania dziejów ludzkości
(w szczególności odkąd ludzie zaczęli organizować się w struktury państwowe), to do tej pory
brak jest satysfakcjonującej definicji tego słowa. Według Michaela Johnstona, ekonomisty
zajmującego się kwestią korupcji, „oprócz definicji, nie ma drugiego takiego zagadnienia,
które byłoby równie trwałe w debacie nad korupcją i żadne tak często nie wyczerpywało
dyskusji, zanim ta w ogóle się rozpoczęła” 10. Jak z kolei zauważa wybitny polski socjolog
Jacek Kurczewski, „korupcja jest żywym zjawiskiem społecznym i jako takie nie podlega
ścisłej definicji projektującej oddającej prawodawcy pełni możliwości regulacyjnych” 11.
Zdaniem Autora, „próby sprowadzenia zjawiska korupcji do tak czy inaczej definiowanego
typu przestępstwa, zwłaszcza przyjmowania lub wręczania tzw. łapówki, zawsze budziły
zastrzeżenia. […]. Najpierw trzeba określić, jakie zjawiska społeczne w danych warunkach
społecznych charakteryzują korupcję, a następnie wybierać pewne krystalizujące się w tym
zjawisku zachowania po to, by podjąć możliwie precyzyjną i skuteczną ich regulację” 12.
Poniżej,

jedynie

przykładowo,

wskazane

zostaną

niektóre

z

najbardziej

rozpowszechnionych definicji zjawiska korupcji:
- „Korupcja to wykorzystanie władzy publicznej dla celów prywatnych” 13,
- „Korupcja dotyczy zachowania władz publicznych, zarówno polityków, jak
i urzędników służby cywilnej, w wyniku których to działań bezprawnie i w sposób

10

Cyt. za: G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008, s. 17.
J. Kurczewski, Czy możliwa jest socjologia korupcji? [w:] Korupcja w życiu społecznym, red. J. Kurczewski,
B. Łaciak, Warszawa 2000, s. 157.
12
Tamże.
13
J. J. Senturia, Encyclopedia of Social Sciences, 1993, t. VI, cyt. za: J. Pope, Rzetelność życia publicznego.
Metody zapobiegania korupcji, Warszawa 1999, s. 34.
16
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nieuzasadniony wzbogacają się lub przyczyniają się do wzbogacenia osób sobie bliskich
poprzez niewłaściwe wykorzystanie powierzonej im władzy” 14,
- „Korupcja jest wadą życia publicznego, która polega na tym, że rozmaite urzędy
i osoby pełniące funkcje publiczne nie wykonują swoich zadań tak, jak zostały one określone,
to jest przez wzgląd na różnie konkretyzowany cel publiczny, ale w celu ukrytej realizacji
rozmaitych interesów prywatnych, tj. partykularnych” 15,
- „Istota korupcji tkwi w takiej wymianie dóbr, usług lub innych świadczeń, korzystnej
dla zaangażowanych w nią stron, która narusza jakąś normę prawną albo jakieś dobro
moralne lub symboliczne (np. dobre imię urzędników państwowych, zasadę ustrojową,
pragmatykę służbową, zakres kompetencji). […] Doniosłą cechą korupcyjnej interakcji jest
to, że zawsze jest ona utajoną transakcją obopólnie korzystną dla obu zainteresowanych
stron” 16,
- „Korupcją jest zachowanie odbiegające od formalnych obowiązków związanych
z rolą publiczną (z wyboru lub mianowania) ze względu na prywatną (osobistą, rodzinną,
klikową) korzyść materialną lub statusową. W tym sensie korupcja jest zjawiskiem
uniwersalnym, nie uznającym granic państwowych ani kulturowych” 17,
- „Za korupcję w najszerszym znaczeniu należy uznawać każde działanie jednostki
zajmującej stanowisko w jakiejkolwiek instytucji, pozostające w niezgodzie z interesem tej
instytucji i powodowane chęcią uzyskania korzyści prywatnych” 18,
- „Korupcją jest przywłaszczenie zasobów publicznych (dóbr, świadczeń, usług) lub
takie nimi dysponowanie, aby bezprawnie uzyskać osobistą korzyść. Przekupstwo,
sprzedajność, płatna protekcja, nepotyzm, nieuczciwe pośrednictwo i wykorzystywanie
zajmowanego stanowiska dla osobistych (rodzinnych, koleżeńskich) celów to współcześnie
najczęstsze działania korupcyjne” 19,
14

J. Pope, Rzetelność…, s. 34.
J. Kurczewski, Czy możliwa…, s. 158.
16
A. Kojder, Korupcja – mechanizmy i strategie przeciwdziałania [w:] W poszukiwaniu strategii zmian, red.
J. Kubicz, Z. Żekoński, Warszawa 1992, s. 269-270.
17
Definicja sformułowana przez Josepha S. Nye’a, cyt. za: A. Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja i rządy.
Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa 2003, s. 25.
18
A. Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja…, s. 25.
19
A. Kojder, Przestępczość i korupcja [w:] Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa
polskiego u progu XXI stulecia, red. A. Kojder, Warszawa 2002, s. 150-151.
17
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- „Korupcją jest zachowanie urzędników, które odbiega od akceptowanych norm,
w celu zaspokojenia prywatnych celów” 20,
- „Korupcja pojawia się, gdy skorumpowany urzędnik traktuje swój urząd publiczny
jako działalność handlową, dochód, który będzie się, w skrajnym przypadku, starał
zmaksymalizować” 21,
- „[…] Trudno jest przyjąć definicję korupcji wyłącznie skoncentrowanej na osobie
pełniącej urząd publiczny. W istocie korupcja zdaje się składać z dwóch elementów:
a) naruszenia pewnych norm (prawnych, etycznych, standardów korporacyjnych, jak również
naruszenia dóbr materialnych lub symbolicznych) […], a także b) czerpania nieuzasadnionych
korzyści z pełnionej funkcji. To właśnie dzięki pojemnemu, aczkolwiek precyzyjnemu
pojęciu <<nieuzasadnionych korzyści>>, korupcja nabiera właściwej wyrazistości. Staje się
zjawiskiem dotyczącym administracji państwowej, polityki, sfery budżetowej, jak i sektora
prywatnego” 22,
- „Pojęcie korupcji jest rozumiane jako zachowanie urzędnika publicznego, który
odchodzi od oficjalnych obowiązków wynikających z pełnionej roli publicznej na rzecz
prywatnych

zysków

finansowych

lub

podwyższenia

statusu,

albo

łamie

reguły

zabezpieczające przed wywieraniem pewnego typu osobistych wpływów, przy czym
obejmuje zachowania takie jak przekupstwo, nepotyzm i sprzeniewierzenie” 23,
- „Korupcja zachodzi wówczas, kiedy monopolistyczna decyzja w zakresie dobra lub
usługi jest podejmowana w sposób dyskrecjonalny bez ponoszenia odpowiedzialności za
rezultaty dokonanego wyboru” 24,
- „Korupcją jest łapówka dana komukolwiek, kto ma jakąkolwiek władzę
decydowania o czymkolwiek (sektor publiczny czy prywatny) w celu uzyskania konkretnej
decyzji, na której zależy korumpującemu” 25,

20

Definicja sformułowana przez Samuela Huntingtona, cyt. za: P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza
socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków 2011, s. 20.
21
Definicja sformułowana przez Jacoba van Klaverena, cyt. za: P. Polak, Nowe…, s. 20.
22
P. Polak, Nowe…, s. 24.
23
Definicja sformułowana przez M. Philipa, cyt. za: C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle
uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 2.
24
Definicja stworzona przez R. Klitgaarda, cyt. za: C. Nowak, Korupcja…, s. 3.
25
E. Łętowska, Dobro wspólne – władza – korupcja. Korupcja: między moralnością i prawem [w:] Dobro
wspólne – władza – korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, red. E. Popławska, Warszawa 1997, s. 9.
18

- „Korupcja to nieuczciwość lub słabość w ramach procesu podejmowania decyzji,
w którym osoba podejmująca decyzję (w sektorze prywatnym lub publicznym) zgadza się
odejść lub żąda odejścia od kryteriów, które powinny przyświecać procesowi podejmowania
przez nią decyzji, w zamian za korzyść lub jej obietnicę lub w nadziei na otrzymanie korzyści,
w sytuacji gdy te motywy, które wpłynęły na jej decyzję, nie mogą stanowić uzasadnienia jej
podjęcia” 26,
- „Korupcja to świadectwo nieprawidłowości w zarządzaniu państwem. Instytucje,
które mają zarządzać stosunkami między obywatelem i państwem, wykorzystuje się do
czerpania prywatnych zysków i dostarczania korzyści skorumpowanym podmiotom.
Przyjmując postać łapownictwa, mechanizm cenowy – tak często stanowiący źródło
wydajności gospodarczej i czynnik wzrostu – zagraża praworządności i skuteczności
sprawowania władzy” 27.
Mnogość występujących w naukach społecznych definicji korupcji związana jest
z niedookreślonym i stale ewoluującym charakterem tego zjawiska. Wynika również z faktu,
iż problemem tym zajmują się przedstawiciele wielu nauk społecznych, patrzących na niego
z różnych perspektyw, właściwych dla danej dziedziny wiedzy. Wymienić tu można
w szczególności socjologię, ekonomię, etykę, antropologię, historię, kryminologię czy nauki
prawne (w tym dogmatykę prawa karnego).
Rzeczą

charakterystyczną

jest,

że

mimo

istnienia

wielu

aktów

prawa

międzynarodowego i europejskiego dotyczących zwalczania korupcji, zarówno na poziomie
globalnym, jak i regionalnym, do rzadkości należy ustalenie w nich wiążącej definicji tego
pojęcia. Jedyny przykład zdefiniowania „korupcji” w prawie międzynarodowym, występuje
w Cywilnoprawnej Konwencji Rady Europy o Korupcji 28. Zgodnie z art. 2 tej konwencji,

26

P. C. van Duyne, Combating Corruption: Acts and Attitudes [w:] Five Issues in European Criminal Justice:
Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, Community Crime Prevention
and Computer Crime. Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy. Helsinki 10 –
12 December 1998, red. M. Joutsen, Helsinki 1999, s. 23.
27
S. Rose-Ackermann, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Warszawa 2001, s. 39
28
Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji, sporządzona w Strasburgu w dniu 4 listopada 1999 r. Polski tekst
konwencji opublikowany w: Dz. U., z 2004 r., Nr 244, poz. 2443. Rzeczpospolita Polska podpisała rzeczoną
konwencję w dniu 3 kwietnia 2001 r., ratyfikowała 11 września 2003 r. i weszła ona w życie ze skutkiem dla
Polski z dniem 1 listopada 2003 r. Szeroko na temat tego aktu prawa międzynarodowego por. C. Nowak,
Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji. Raport, Fundacja
Batorego, Warszawa 2004, s. 21-26; taż, Korupcja…, s. 159-161; P. Dzienis, W. Filipkowski, Cywilnoprawne
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„Dla celów niniejszej Konwencji, <<korupcja>> oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie
lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej
korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek
obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść
lub jej obietnicę”. Jak trafnie zauważa Celina Nowak, zawarta w Cywilnoprawnej Konwencji
RE definicja korupcji jest niezwykle szeroka, obejmuje bowiem nie tylko czyny określane
jako korupcja bierna i czynna krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, ale
także korupcję bierną i czynną w sektorze prywatnym krajowym i zagranicznym 29. Zdaniem
Autorki, wobec szerokości definicji nie istnieje ryzyko nieobjęcia przez nią jakiegoś
zachowania mającego znamiona korupcji 30. Zauważyć jednak należy, iż przedmiotem
uregulowań Cywilnoprawnej Konwencji RE nie jest obowiązek wprowadzenia penalizacji
określonych zachowań. Główne jej uregulowania dotyczą obowiązku wprowadzenia do
krajowych

systemów

prawnych

odpowiedzialności

cywilnej

o

charakterze

odszkodowawczym za czyny korupcyjne 31. Jej zasadniczym celem jest zapewnieniem
osobom, które poniosły szkodę w wyniku aktów korupcji, skutecznych środków
pozwalających im na obronę ich praw i interesów, w tym możliwości otrzymania
odszkodowania za poniesioną szkodę (art. 1) 32. Szeroki zakres użytej w Konwencji definicji
aspekty korupcji gospodarczej, „Palestra” z 2001 r., Nr 11-12, s. 61 i n., C. Nicholls QC, T. Daniel, A. Bacarese,
A. Hatchard, Corruption and Misuse of Public Office. Second Edition, Oxford-New York 2011, s. 494-495.
29
C. Nowak, Korupcja…, s. 7.
30
Tamże.
31
Por. C. Nowak, Korupcja…., s. 159.
32
Zgodnie z art. 3 Konwencji, każda strona zapewni w swoim prawie wewnętrznym osobom, które poniosły
szkodę w wyniku korupcji, prawo do wszczęcia postępowania w celu uzyskania pełnego naprawienia takiej
szkody, przy czym naprawienie szkody może obejmować straty materialne, utratę zysków, jak również szkody
o charakterze niemajątkowym. Zasady odpowiedzialności cywilnej za czyny korupcyjne są szerzej określone
w kolejnych przepisach Konwencji (art. 4 – 6). Ponadto Konwencja zawiera inne przepisy dotyczące zagadnień
cywilnoprawnych, w szczególności odnoszące się do kwestii przedawnienia roszczeń związanych z czynami
korupcyjnymi (art. 7) oraz nieważności umów przewidujących korupcję (art. 8). Ważnym aspektem Konwencji
jest również obowiązek wprowadzenia w prawie krajowym, środków zapewniających odpowiednią ochronę
przed wszelkimi nieuzasadnionymi sankcjami wobec pracowników, którzy, mając uzasadnione podstawy do
podejrzewania, że doszło do korupcji, zgłaszają w dobrej wierze swoje podejrzenia odpowiednim osobom lub
władzom (ochrona tzw. sygnalistów, whistleblowers – art. 9). Konwencja zawiera też obowiązek podjęcia
w prawie wewnętrznym niezbędnych środków, aby roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw były
sporządzane przejrzyście i dawały prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz
stworzenia mechanizmu badania rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów dla potwierdzenia, że
prezentują one prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (art. 10). Ponadto w tej umowie
międzynarodowej zawarte są również rozwiązania dotyczące prawa dowodowego (art. 11), współpracy
międzynarodowej (art. 13) i monitorowania jej wykonania (art. 14). Szerzej na temat ochrony tzw. sygnalistów
w prawie międzynarodowym i polskim por. m. in.: C. Nicholls QC, T. Daniel, A. Bacarese, A. Hatchard,
Corruption…, s. 409-410; C. Speckbacher, Ochrona whistleblowerów w świetle prac GRECO, raport dostępny
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korupcji wynika zatem, jak się zdaje, z jej głównie restytucyjnego, a nie represyjnego
charakteru.
Wyraz „korupcja” jest zdefiniowany w prawie polskim jedynie na potrzeby ustalenia
przedmiotowego zakresu działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego 33. Definicja
„korupcji”, użyta w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jest bardzo szeroka.
Z drugiej strony, daleko jej do doskonałości. Jest to jednak jedyne określenie ustawowe
w polskim systemie prawnym dotyczące tego zjawiska.
W moim przekonaniu, istotę korupcji najlepiej oddaje definicja zaproponowana przez
P. van Duyne’a, według którego „korupcja to nieuczciwość lub słabość w ramach procesu
podejmowania decyzji, w którym osoba podejmująca decyzję (w sektorze prywatnym lub
publicznym) zgadza się odejść lub żąda odejścia od kryteriów, które powinny przyświecać
procesowi podejmowania przez nią decyzji, w zamian za korzyść lub jej obietnicę lub
na stronie internetowej http://www.batory.org.pl/doc/Whistleblowing_mechanisms_REV2_for_Batory_POL.pdf;
A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z
badań, Fundacja Batorego, Warszawa 2011; taż, Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących
nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw
obcych?, Fundacja Batorego, Warszawa 2012. O ochronie sygnalistów w systemach prawnych niektórych
państw europejskich por. C. Nicholls QC, T. Daniel, A. Bacarese, A. Hatchard, Corruption…, s. 203-208;
Transparency International, Alternative to Silence. Whistleblower protection in 10 European Countries, 2009,
raport
dostępny
na
stronie
internetowej:http://www.transparency.org/whatwedo/pub/alternative_to_silence_whistleblower_protection_in_1
0_european_countries.
33
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm.), korupcją w rozumieniu ustawy jest czyn:
1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub
pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla
jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną
bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie
działania w wykonywaniu jej funkcji;
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy
(instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio,
osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek
charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz
jakiejkolwiek innej osoby, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe
odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy
(instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę
kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na
rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich
korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które
narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.
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w nadziei na otrzymanie korzyści, w sytuacji gdy te motywy, które wpłynęły na jej decyzję,
nie mogą stanowić uzasadnienia jej podjęcia” 34.
Prawo karne stanowi jeden z elementów kompleksu rozwiązań, służących zwalczaniu
patologii korupcyjnych. W ostatnich latach w Polsce przypisuje się mu niezwykle istotną,
o ile nie najistotniejszą, rolę w całym spektrum środków polityki społecznej i prawnej
państwa w tym zakresie. Świadczy o tym zintensyfikowanie ścigania przestępstw
korupcyjnych oraz powołanie w tym celu Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyspecjalizowanej instytucji o niezwykle szerokich uprawnieniach, głęboko wkraczających
niekiedy w podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela (między innymi
kompetencje do stosowania na szeroką skalę środków kontroli operacyjnej i innych czynności
operacyjno–rozpoznawczych, a także prowokacji). Wydaje się jednak, że niesłuszne jest
nadawanie prawu karnemu podstawowego znaczenia w zwalczaniu korupcji. Prawo karne
powinno bowiem wśród innych środków prawnej i społecznej reakcji na korupcję zajmować
rolę subsydiarną, być stosowane jako ultima ratio. Do szerokiej palety tych środków należy
zaliczyć przede wszystkim: jasne i jednoznaczne prawo administracyjne, nie pozwalające na
zbyt dużą dyskrecjonalność organów je stosujących, regulacje administracyjnoprawne
o charakterze antykorupcyjnym, nakładające na pewne kategorie fizycznych i prawnych osób
określone obowiązki (jak np. obowiązek składania corocznych deklaracji majątkowych,
prowadzenie rejestru otrzymanych korzyści lub rejestru spotkań, obowiązek rejestracji
podmiotu

gospodarczego

odpowiedzialność
postępowania,

o

zajmującego

charakterze

istnienie

i

się

lobbingiem

dyscyplinarnym

działalność

za

itp.),

regulacje

naruszenie

zasad

wyspecjalizowanych

instytucji

tworzące
rzetelności

analitycznych

i kontrolnych (w realiach polskich jest to przede wszystkim Najwyższa Izba Kontroli, Urząd
Zamówień Publicznych, Urzędy Kontroli Skarbowej 35, Regionalne Izby Obrachunkowe itp.),
tworzenie przez organizacje przedsiębiorców lub grupy zawodowe regulacji o charakterze soft
law (kodeksy etyczne, kodeksy dobrych praktyk), monitoring stanowienia i stosowania prawa,
dokonywany przez niektóre organizacje pozarządowe, czy też w końcu działalność
edukacyjna i społeczna (np. kampanie społeczne).
34

P. C. van Duyne, Combating Corruption: Acts and Attitudes [w:] Five Issues in European Criminal Justice:
Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, Community Crime Prevention
and Computer Crime. Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy. Helsinki 10 –
12 December 1998, red. M. Joutsen, Helsinki 1999, s. 23.
35
Por. w tej kwestii interesującą monografię: A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania
korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2013.
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Jedynie racjonalna polityka karna może posłużyć istotnemu zmniejszeniu korupcji
w Polsce. Zasadniczym celem pracy jest zatem przeprowadzenie analizy prawnokarnych
instrumentów walki z korupcją, w celu zbudowania sprawnego, optymalnego modelu
odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Jego budowa nie może jednak
abstrahować od kwestii gwarancyjnych, związanych z ochroną praw i wolności człowieka
i obywatela. Tworzenie optymalnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa
korupcyjne, musi mieć więc z jednej strony na uwadze sprawność i efektywność walki
z korupcją, a z drugiej istnienie uregulowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych
dotyczących podstawowych wolności obywatelskich.
Przedmiotem pracy są przede wszystkim funkcjonujące obecnie w polskim systemie
prawnym prawnokarne instrumenty walki z korupcją. Zaliczyć do nich należy przede
wszystkim licznie występujące w prawie polskim typy czynów zabronionych odnoszące się
do korupcji, które możnaby zbiorczo nazwać przestępstwami korupcyjnymi. Przez pojęcie to
rozumieć należy zachowania polegające na wręczaniu lub przyjmowaniu nienależnych
korzyści w związku z pełnioną przez przyjmującego funkcją lub w zamian za określone,
nieuczciwe zachowanie przyjmującego. W tak rozumianej definicji przestępstw korupcyjnych
mieszczą się następujące typy czynów zabronionych: art. 228 k.k. (sprzedajność w sektorze
publicznym), art. 229 k.k. (przekupstwo w sektorze publicznym), art. 230 k.k. (sprzedaż
wpływów w sektorze publicznym), art. 230a k.k. (kupno wpływów w sektorze publicznym),
art. 250a k.k. (sprzedajność i przekupstwo wyborcze i referendalne) art. 296a k.k.
(sprzedajność i przekupstwo w gospodarce), art. 302 § 2 i 3 k.k. (sprzedajność i przekupstwo
na szkodę wierzyciela), art. 46 ustawy o sporcie (sprzedajność i przekupstwo w sporcie), art.
48 ustawy o sporcie (sprzedaż wpływów i kupno wpływów w sporcie), art. 128 prawa
farmaceutycznego (sprzedajność i przekupstwo w reklamie farmaceutycznej) i art. 54 ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych (sprzedajność i przekupstwo dotyczące refundacji ze środków
publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub
wyrobów medycznych).
Występujące w ramach wyżej wymienionych typów czynów zabronionych zostały
poddane krytycznej analizie, w szczególności pod kątem ich przydatności dla zwalczania
korupcji, a także realizowania przez nie tzw. funkcji gwarancyjnej prawa karnego.
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Jedynie bowiem normy prawnokarne jasne, jednoznaczne i jednolicie stosowane przez
organy ścigania i sądy wypełniać mogą podstawowy cel kryminalnopolityczny, jakim jest
zmniejszenie występowania jakiegoś negatywnie ocenianego zjawiska społecznego, a także
zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości. Celem pracy jest zatem zbadanie, czy
instytucje prawnokarne dotyczące zwalczania korupcji spełniają te warunki. Hipotezą
badawczą jest stwierdzenie, że aktualnie obowiązujące regulacje prawnokarne nie realizują
w sposób najbardziej optymalny stawianego przed nimi celu, jakim jest zmniejszenie
zjawiska korupcji. Według powyższej hipotezy normy te w wielu przypadkach są
niejednoznaczne, przez co budzą wątpliwości interpretacyjne, co z kolei prowadzi do daleko
idących wątpliwości i rozbieżności w ich stosowaniu. Okoliczności te sprawiają, że
zwalczanie niezwykle ważkiego problemu społecznego, jakim jest korupcja, przynajmniej
w niektórych sektorach życia społeczno-gospodarczego pozostaje jedynie deklaracją, a nie
rzeczywistością

„dnia

codziennego” 36.

Dotyczy

to

zwłaszcza

problemu

korupcji

gospodarczej, czy korupcji w sporcie, które w kilku ostatnich latach stały się ważnym
problemem społecznym w Polsce. Tytułem przykładu wymienić można tu między innymi:
- niejednoznacznie rozumiane, a podstawowe dla wszystkich przestępstw korupcyjnych
pojęcia „korzyści majątkowej”, „korzyści osobistej” i „obietnicy”;
- rodzące wątpliwości w praktyce określenia czynności wykonawczych przestępstw
korupcyjnych, takie jak „przyjęcie”, „żądanie”, „uzależnianie”, „udzielanie”, „obiecywanie”,
„powoływanie się na wpływy”, „wywieranie przekonania o istnieniu wpływów”,
„utwierdzanie w przekonaniu o istnieniu wpływów);
- nieścisły termin „osoba pełniąca funkcję publiczną” (określający m. in. podmiot
przestępstwa z art. 228 k.k. oraz przedmiot czynności wykonawczej z art. 229 k.k.), który
pomimo swej definicji ustawowej zawartej w art. 115 § 19 k.k. nadal budzi znaczne
wątpliwości interpretacyjne;
- budzące istotne wątpliwości interpretacyjne, a kluczowe dla stosowania przepisów
korupcyjnych w sektorze publicznym znamię „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”;

36

Jak wynika z badań, które przeprowadziłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, liczba prawomocnych skazań
za typy przestępstw korupcji w gospodarce (art. 296a k.k.) jest minimalna: w roku 2004 (pierwszym pełnym
roku po ich wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego) było 0 prawomocnych skazań, w 2005 – 0, w 2006
– 0, w 2007 – 20, w 2008 – 18, w 2009 – 11, w 2010 – 31.
24

- niejednoznaczne terminy, używane w art. 296a k.k. (statuującym odpowiedzialność za
zachowania korupcyjne w gospodarce), takie jak „nadużycie uprawnień”, „niedopełnienie
obowiązków”,

„mogące

wyrządzić

szkodę”,

„czyn

nieuczciwej

konkurencji”,

„niedopuszczalna czynność preferencyjna”;
- niejednolicie rozumiane terminy, użyte w art. 46 ustawy o sporcie (statuującym
odpowiedzialność za korupcję w sporcie), takie jak „nieuczciwe zachowanie mogące wpłynąć
na wynik zawodów sportowych”;
Ponadto normy statuujące typy przestępstw korupcyjnych rodzą poważne wątpliwości
walidacyjne, ponieważ relacje między nimi są tak skomplikowane, że niezwykle trudno
ustalić, która z nich powinna znaleźć zastosowanie w konkretnym przypadku – okoliczność
powyższa związana jest w szczególności z nadużywaniem przez polskiego ustawodawcę
pozakodeksowych typów przestępstw korupcyjnych (dotyczy to zwłaszcza niezwykle istotnej
z praktycznego punktu widzenia problematyki zachowań korupcyjnych w sektorze
farmaceutycznym).
Wreszcie, typy przestępstw korupcyjnych powodują trudności dowodowe, wymagając
od organów ścigania udowodnienia okoliczności w wielu przypadkach niemożliwych do
ustalenia za pomocą tradycyjnych środków dowodowych.
Celem pracy jest również ustalenie, czy wyżej wymienione typy czynów zabronionych
posiadają jakieś istotne cechy zbieżne. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że tak właśnie
jest, a ich wyróżnienie pozwala na stworzenie modelu odpowiedzialności za przestępstwa
korupcyjne, poprzez wykazanie, że każdy typ przestępstwa korupcyjnego zawiera w istocie
tożsamy „zrąb”. W przypadku przestępstw korupcyjnych „zrębem” tym jest przede wszystkim
znamię czynności wykonawczej, znamię określające przedmiot łapówki oraz znamię strony
podmiotowej. Oznacza to, że należy tak przeprowadzić swoistą syntezę opisywanych typów
czynów zabronionych, by doprowadzić do jednolitej wykładni tych samych, lub bardzo
podobnie sformułowanych znamion, występujących w obrębach różnych typów. Prowadzi to
do konieczności rozpoczęcia badań przestępstw korupcyjnych niejako od „wyciągnięcia przed
nawias” znamion wspólnych i gruntownej ich interpretacji, oderwanej od kontekstu
konkretnych typów, w których są zamieszczone. Znamiona te to przede wszystkim:
„przyjęcie”, „żądanie”, „uzależnianie”, „udzielenie”, „obiecanie udzielenia”, „korzyść
majątkowa”, „korzyść osobista”, „obietnica korzyści”. Synteza taka i będące jej rezultatem
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swoiste wyróżnienie „części ogólnej” przestępstw korupcyjnych pozwoli na stworzenie
ogólnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne, a co za tym idzie –
ujednolicenie praktyki sądowej w tym zakresie.
Kolejną hipotezą badawczą pracy jest stwierdzenie, że wśród przestępstw
korupcyjnych występujących w polskim systemie prawnym wyróżnić można dwie zasadnicze
grupy oraz cztery podgrupy typów czynów zabronionych, posiadających wspólne cechy.
Grupami tymi są: 1) przestępstwa korupcyjne „bierne” 37 (polegające na „przyjęciu”,
„żądaniu”, lub „uzależnieniu” czynności od łapówki) oraz 2) przestępstwa korupcyjne
„czynne” (polegające na „udzieleniu” lub „obiecaniu udzielenia” łapówki) 38.
Typy przestępstw korupcyjnych „biernych” dzielą się z kolei na a) typy przestępstw
sprzedajności 39 (polegające na przyjęciu, żądaniu lub uzależnieniu czynności od łapówki
w związku z pełnieniem określonej funkcji lub w zamian za określone zachowanie,
bezpośrednio „interesujące” osobę udzielającą łapówki oraz b) typy przestępstw sprzedaży
wpływów 40 (polegające na powołaniu się na wpływy, wywołaniu przekonania o istnieniu
wpływów lub utwierdzeniu w takim przekonaniu przy jednoczesnym podjęciu się
pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy – w zamian za korzyść majątkową lub osobistą
albo jej obietnicę).
37

Nazwa ta nie jest w pełni adekwatna, sugeruje bowiem, że zachowanie sprawcy czynu zabronionego polega na
zaniechaniu, podczas gdy polega ono na działaniu. Zob. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa
2007, teza 1 do art. 228, s. 429.
38
Według innego kryterium typy przestępstw korupcyjnych podzielić można na: 1) typy przestępstw
łapownictwa (dzielących się następnie na typy przestępstw sprzedajności i typy przestępstw przekupstwa) oraz
2) typy przestępstw handlu wpływami (dzielące się następnie na typy przestępstw sprzedaży wpływów i typy
przestępstw kupna wpływów).
39
W pracy będę posługiwał się sformułowaniem „sprzedajność” zamiast występującej alternatywnie w doktrynie
i orzecznictwie nazwy „łapownictwo bierne”, sugerującym błędnie, iż taki czyn zabroniony może zostać
popełniony wyłącznie przez zaniechanie. Zob. A. Marek, tamże.
40
W doktrynie prawa karnego przestępstwa te określane są raczej mianem „płatnej protekcji” (w przypadku jej
„czynnej” strony – „czynnej płatnej protekcji” lub – za doktryną prawa międzynarodowego – „handlu
wpływami”. W moim przekonaniu nazwa „płatna protekcja” nie oddaje w dobry sposób istoty tych typów
czynów zabronionych. Lepszym określeniem jest „handel wpływami”, bowiem czyny te polegają w istocie na
zawarciu nielegalnej umowy, w której jedna strona zobowiązuje się – poprzez posiadane przez siebie wpływy –
pośredniczyć w nielegalny sposób w załatwieniu określonej sprawy, zaś druga „zapłacić” za to określoną
korzyść majątkową lub osobistą. W moim przekonaniu jednak „handel wpływami” to określenie, którym
powinno się opisywać w sposób zbiorczy obie strony tej transakcji. Jej strona „bierna” sprowadza się zaś do
„sprzedaży”, a „czynna” do kupna „wpływów”, którymi dysponuje (w sposób rzeczywisty lub pozorny) osoba
przyjmująca korzyść. Stąd w moim przekonaniu lepszym określeniem typów „płatnej protekcji” jest nazwa
„sprzedaż wpływów”, zaś typów „czynnej płatnej protekcji” – „kupno wpływów”, co oddaje istotę korupcyjnej
transakcji pomiędzy stronami. Tymi też nazwami będę się posługiwał w dalszej części pracy.
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Typy przestępstw korupcyjnych „czynnych” dzielą się zaś na: a) typy przestępstw
przekupstwa 41 (polegające na udzieleniu lub obiecaniu udzielenia korzyści w związku
z pełnieniem określonej funkcji lub w zamian za określone zachowanie, bezpośrednio
„interesujące” sprawcę oraz b) typy przestępstw kupna wpływów 42 (polegające na udzieleniu
lub obiecaniu udzielenia korzyści w zamian za pośrednictwo w załatwieniu określonej
sprawy, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie innej osoby).
Rozważania odnośnie cech wspólnych typów przestępstw korupcyjnych prowadzone
są w niniejszej pracy osobno dla każdej z czterech opisanych powyżej podgrup (dotyczy to
w szczególności ich znamion czasownikowych).
Powyższej problematyce poświęcona została część pierwsza rozprawy, składająca się
z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy istoty przestępstw korupcyjnych, rozdział
drugi znamion odnoszących się do środków przestępnego oddziaływania w przestępstwach
korupcyjnych, rozdział trzeci znamion czasownikowych przestępstw korupcyjnych, zaś
rozdział czwarty znamion strony podmiotowej.
W dalszej kolejności przedmiotem rozważań są okoliczności, które różnicują
opisywane typy czynów zabronionych. W szczególności pogłębionym badaniom poddano
kwestię rodzajowego i indywidualnego przedmiotu ochrony przestępstw korupcyjnych.
Według przyjętej hipotezy badawczej, dobra prawnie chronione przez opisywane przepisy,
choć częściowo zbieżne, cechują się jednak daleko idącymi różnicami. To z kolei prowadzi
do daleko idącego zróżnicowania modelu odpowiedzialności za poszczególne typy czynów
zabronionych, wynikającego z odmienności ich znamion. Jedynie tytułem przykładu podać
można niezwykle istotną cechę, odróżniającą przestępstwa opisane w art. 228 k.k. i art. 229
k.k. od pozostałych przestępstw będących przedmiotem badań. Różnicą tą jest znamię
modalne „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” występujące w art. 228 k.k. i art. 229
k.k. Przyjmowanie lub wręczanie korzyści albo jej obietnicy ma tu się dokonywać w związku
z pełnieniem pewnej funkcji (model szeroki odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne),
podczas gdy w innych typach czynów zabronionych czynność wykonawcza odbyć ma się w
zamian za pewne, uznawane za niepożądane przez ustawodawcę, zachowanie (model wąski
odpowiedzialności
41

za

przestępstwa

korupcyjne).

Powoduje

to

znacznie

szerszą

W pracy będę posługiwał się sformułowaniem „przekupstwo” zamiast występującej alternatywnie w nauce
i judykaturze nazwy „łapownictwo czynne”.
42
Por. rozważania powyżej.
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odpowiedzialność karną za przestępstwa z art. 228 i 229 k.k., niż za pozostałe przestępstwa
korupcyjne. W moim przekonaniu jedynie analiza przedmiotu ochrony wymienionych
przestępstw może doprowadzić do odpowiedzi na pytanie o powód tak daleko idącego
zróżnicowania oraz o jego zasadność.
Szczegółowe badania przedmiotu ochrony przestępstw korupcyjnych pozwalają na
bardziej racjonalną, dostosowaną do potrzeb walki z korupcją, wykładnię funkcjonalną
omawianych typów czynów zabronionych. Inne bowiem są potrzeby ochrony różnych dóbr
prawnych, z jednej strony takich jak uczciwość i sprawność sprawowania władzy publicznej
i dystrybuowania usług publicznych (chronionych przez przepisy art. 228, 229, 230, 230a
k.k.), a z drugiej takich jak uczciwość w obrocie gospodarczym i równą wolnorynkową
konkurencji (chronione przez przepisy art. 296a, 302 § 2 i 3 k.k.). Niektóre przepisy wreszcie
chronią inne kategorie dóbr, takie jak uczciwość demokratycznych wyborów i referendów
(art. 250a k.k.), zasady uczciwej rywalizacji sportowej (art. 46 i 48 ustawy o sporcie), zdrowie
publiczne oraz interes fiskalny Skarbu Państwa (art. 128 prawa farmaceutycznego i art. 54
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych). Taka dostosowana do wymagań poszczególnych obszarów życia
społeczno-gospodarczego interpretacja dać może asumpt do bardziej racjonalnego
i jednolitego stosowania omawianych przepisów.
Wyżej wskazana problematyka stanowi przedmiot części drugiej pracy, składającej się
z pięciu rozdziałów. Przedmiotem rozdziału piątego są przestępstwa korupcyjne przeciwko
działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, rozdziału szóstego –
przeciwko obrotowi gospodarczemu, siódmego – przeciwko zasadom rywalizacji sportowej,
ósmego – przeciwko wyborom i referendom, zaś dziewiątego – przestępstwa korupcyjne
w sektorze farmaceutycznym
W

dalszej

kolejności

przeanalizowane

zostały

szczególne

dla

przestępstw

korupcyjnych podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej, powszechnie uznawane
w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym, a związane z pewnymi istniejącymi
w społeczeństwie

polskim

nieformalnymi

i

formalnymi

normami

postępowania.

Problematyka ta jest przedmiotem trzeciej części pracy, składającej się z dwóch rozdziałów.
Rozdział X poświęcony jest kwestii zwyczajowo dopuszczalnych gratyfikacji, zaś XI –
dozwolonym formom reklamy farmaceutycznej.
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Badaniu poddane zostały również niektóre specyficzne dla przestępstw korupcyjnych
instrumenty polityczno-kryminalne związane z instytucjami wymiaru kary. Dotyczy to
w szczególności instytucji wypadku mniejszej wagi (rozdział XII). W dalszej kolejności
przedmiotem analizy jest szczególny dla przestępstw korupcyjnych mechanizm, jakim jest
rezygnacja z karalności osób informujących organy ścigania o dokonanym przez siebie
przestępstwie. W polskim prawie dobrodziejstwo to dotyczy zwłaszcza osób dokonujących
przestępstw korupcyjnych „czynnych” (vide art. 229 § 6, 230a § 3, 296a § 5 k.k., art. 49
ustawy o sporcie, art. 54 ust. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

i

wyrobów

medycznych),

a wyjątkowo

przestępstw

korupcyjnych „biernych” (art. 250a § 4 k.k.). Przyjęcie takich norm tłumaczy się
koniecznością rozbicia solidarności pomiędzy dającym i biorącym łapówkę, a co za tym idzie
znaczącym ułatwieniem ścigania przestępstw korupcyjnych. Rozwiązania te budzą od chwili
ich wprowadzenia istotne wątpliwości, zarówno z punktu widzenia ich zgodności z zasadami
etyki, jak i efektywności. Przedmiotem badań są obie te kwestie. Analiza powyższa dokonana
jest w rozdziale trzynastym pracy. Następnie badaniom poddana została niedoceniana
w polskiej doktrynie prawa karnego, a będąca przedmiotem niezwykle szerokich rozważań
w piśmiennictwie międzynarodowym dotyczącym instrumentów zwalczania korupcji,
problematyka pozbawiania sprawców przestępstw korupcyjnych owoców ich czynów
(w szczególności zaś instytucja przepadku). Ma to miejsce w rozdziale czternastym.
Wyżej wspomniane zagadnienia stanowią przedmiot części czwartej niniejszej pracy.
Składa się ona z trzech rozdziałów.
We wszystkich częściach pracy rozważaniu podlegać będzie także kwestia, czy polski
model odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne odpowiada międzynarodowemu
i europejskiemu prawu antykorupcyjnemu. W dziedzinie zwalczania korupcji środkami
reakcji prawnokarnej Rzeczpospolitą Polską wiążą bowiem liczne instrumenty prawa
międzynarodowego i europejskiego 43. Chodzi tu o następujące akty prawne: Konwencję
Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji (United Nations Convention Against
Corruption – UNCAC), Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych
funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych 44, Prawnokarną

43

Poddane one zostały szczegółowej analizie w pracy C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle
uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008.
44
Sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1994. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2001 r., Nr 23, poz. 264.
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Konwencję Rady Europy o korupcji 45, Konwencję w sprawie przeciwdziałania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej·,
Protokół do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich 46
oraz decyzję ramową Rady UE 2003/568/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie
zwalczania korupcji w sektorze prywatnym 47. Hipotezą badawczą pracy jest stwierdzenie, że
polski model odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne nie odpowiada w pełni
unormowaniom międzynarodowym w tym zakresie.
Celem pracy jest zweryfikowanie postawionych powyżej hipotez badawczych.
Postawione zostaną także postulaty de lege ferenda, w zamyśle służące optymalizacji
polskiego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne.

45

Sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2005 r., Nr 29,
poz. 249.
46
Uchwalony przez Radę Europejską w dniu 27 września 1996 r., opublikowany w: Dz. Urz. WE, OJ Nr C 313 z
23 października 1996 r.
47
Opublikowana w: Dz. Urz. WE, OJ Nr C 184, s. 5.
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Część pierwsza. Cechy wspólne przestępstw korupcyjnych.
W pierwszej kolejności podjąć należy rozważania odnoszące się do cech wspólnych,
łączących wszystkie kategorie typów przestępstw korupcyjnych. Obejmują one znamiona
określające środki przestępnego oddziaływania (przedmiot łapówki), znamiona czynności
wykonawczych oraz znamiona strony podmiotowej. Te kategorie znamion stanowią niejako
„część ogólną” typów przestępstw korupcyjnych, które ze względu na postulat spójności
systemu antykorupcyjnego prawa karnego interpretowane powinny być w oderwaniu od
przedmiotów ochrony poszczególnych typów, lecz jedynie w świetle wspólnego,
wyciągniętego „przed nawias” przedmiotu ochrony, „korzenia zła” wszystkich typów
przestępstw korupcyjnych.

Rozdział I. Istota przestępstw korupcyjnych.
Wszelkie rozważania dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
poprzedzić winna analiza, na czym polega ich istota, a zatem cechy wspólne, które odnieść
można do wszystkich kategorii typów czynów zabronionych, określanych jako korupcyjne.
Odpowiedzieć również należy na pytanie, na czym polega istota zła przestępstw
korupcyjnych jako takich i czy mają one jakiś wspólny przedmiot ochrony
Przyjmując za P. van Duyne’m, że „korupcja to nieuczciwość lub słabość w ramach
procesu podejmowania decyzji, w którym osoba podejmująca decyzję (w sektorze prywatnym
lub publicznym) zgadza się odejść lub żąda odejścia od kryteriów, które powinny przyświecać
procesowi podejmowania przez nią decyzji, w zamian za korzyść lub jej obietnicę lub
w nadziei na otrzymanie korzyści, w sytuacji gdy te motywy, które wpłynęły na jej decyzję,
nie mogą stanowić uzasadnienia jej podjęcia” 48, stwierdzić należy, że do istoty przestępczości
korupcyjnej należą następujące cechy: 1) istnienie podmiotu, który posiada uprawnienie do
podjęcia określonej decyzji, 2) obowiązek kierowania się przez ten podmiot określonymi
przez społeczeństwo kryteriami, 3) interakcja pomiędzy podmiotem decyzyjnym, a innym
podmiotem, polegająca na przyjęciu lub żądaniu przez podmiot decyzyjny nienależnej
korzyści w zamian za odejście od kryteriów, którymi winien się kierować przy podejmowaniu
48

P. C. van Duyne, Combating Corruption: Acts and Attitudes [w:] Five Issues in European Criminal Justice:
Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, Community Crime Prevention
and Computer Crime. Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy. Helsinki 10 –
12 December 1998, red. M. Joutsen, Helsinki 1999, s. 23. Definicja powyższa ma charakter behawioralny, a nie
normatywny. Pozwala na szerokie ujęcie korupcji jako zjawiska psycho-społecznego, obejmującego swoim
zakresem wiele dziedzin życia społecznego (działalność instytucji życia publicznego, gospodarkę, sport, a nawet
– jak czyni to P.C. van Duyne – wychowanie dzieci przez rodziców).
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decyzji 49. Trzeba przy tym zauważyć, że zarówno uprawnienie podmiotu do podjęcia decyzji,
sama decyzja, obowiązek kierowania się określonymi kryteriami oraz same kryteria, mogą
mieć charakter normatywny (wynikać z unormowań systemu prawnego) lub nieformalny
(wynikać z określonych norm społecznych, obowiązujących w danym miejscu i czasie).
Dostrzegając ów pozanormatywny aspekt korupcji, stwierdzić należy, że zakres tego, co
zaliczać będziemy do przestępstw korupcyjnych, różnicuje się w czasie i przestrzeni
w zależności od tego jakim kategoriom decyzji i kryteriom ich podejmowania dane
społeczeństwo przypisuje w danym czasie na tyle istotne znaczenie, że odejście od tych
kryteriów w zamian za nienależną korzyść decyduje się spenalizować jako przestępstwo
korupcyjne. W tym sensie aspekt pozanormatywny korupcji w oczywisty sposób zawsze jest
pierwotny względem aspektu normatywnego. Ustawodawca dostrzega zatem, iż w danej
dziedzinie życia społecznego 50 odchodzenie przez podmioty decyzyjne od kryteriów, jakie
winny im przyświecać, jest na tyle groźne dla społeczeństwa, że decyduje się na penalizację
korupcyjnych interakcji prowadzących do odejścia od tych kryteriów. To, że dana dziedzina
życia społecznego staje się przedmiotem zainteresowania ustawodawcy w tym kontekście,
zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest, w moim przekonaniu, potrzeba
ochrony zaufania społecznego wobec decyzji podejmowanych przez uprawnione do tego
podmioty w określonych sektorach życia społecznego. Zagrożenie dla społeczeństwa
zjawiskiem korupcji polega bowiem głównie na poderwaniu tego zaufania. Jeżeli zatem
ustawodawca dostrzega potrzebę ochrony zaufania społecznego dla danej dziedziny życia,
decyduje się na penalizację odnoszących się do niej interakcji korupcyjnych. W tym sensie
należy rozumieć występujący w XX i na początku XXI wieku proces rozszerzania zakresu
penalizacji korupcji. Początkowo bowiem w pojęciu tym mieściły się bowiem jedynie czyny
mające miejsce w ramach działalności instytucji publicznych. Stopniowa ewolucja prawa
karnego 51 prowadziła do ekspansji zakresu penalizacji korupcji na inne dziedziny życia
społecznego, w szczególności demokratyczny proces wyborczy, obrót gospodarczy

49

Wszystkie wymienione cechy posiadać będą dwie kategorie przestępstw korupcyjnych, tj. przestępstwa
sprzedajności i przekupstwa, które określić można jako przestępstwa korupcyjne sensu stricto. Do przestępstw
korupcyjnych sensu largo zaliczyć zaś należy przestępstwa sprzedaży wpływów i kupna wpływów, polegające
na podjęciu się przez określony podmiot, w zamian za nienależną korzyść, pośrednictwa w załatwieniu
określonej sprawy, przy powołaniu się na wpływy umożliwiające załatwienia jej w sposób korzystny dla
kupującego wpływy.
50
Na przykład działalności instytucji publicznych, gospodarce, sporcie.
51
Będąca także wynikiem działalności instytucji międzynarodowych i nacisków innych państw, co opisuje C.
Nowak w pracy Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008.
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i rywalizację sportową. Wiąże się nieodzownie z zainteresowaniem społecznym tymi
dziedzinami życia i potrzebą ochrony zaufania do decyzji podejmowanych w ich ramach.
Jak trafnie podkreśla Paweł Bachmat, we współczesnej socjologii wskazuje się, że
zaufanie społeczne jest wartością niezwykle kruchą, zaś niebezpieczne jest nie tylko jego
zawiedzenie w konkretnym wypadku, ale także stworzenie pozorów niewiarygodności 52.
Należy zauważyć, że zaufanie społeczne do działalności instytucji publicznych czy
gospodarczych stanowi warunek konieczny ich prawidłowego funkcjonowania. Kategoria
„zaufania”, będąca tradycyjnie przedmiotem zainteresowania takich dziedzin wiedzy, jak
teologia, etyka, filozofia człowieka czy psychologia społeczna, od jakiegoś czasu stała się
jednym z najważniejszych przedmiotów zainteresowania socjologii 53. Wybitny polski
socjolog Piotr Sztompka twierdzi, że „[…] tendencja do obdarzania zaufaniem, lub odwrotnie
– do odmawiania zaufania, może przybrać charakter zbiorowy, społeczny” 54. Zaufanie lub
brak zaufania stają się wtedy społeczną regułą 55. P. Sztompka mówi w tym kontekście
o uogólnionej „kulturze zaufania” bądź „kulturze nieufności (cynizmu) „, podkreślając, że
występowanie kultury nieufności niesie ze sobą brzemienne skutki 56. Opisując efekty kultury
nieufności, wskazuje się, że prowadzi ona do „[…] demobilizacji, pasywizmu, ostrożności,
oportunizmu, dystansów społecznych, atomizacji, alienacji”, obniżając „[…] potencjał
podmiotowy

społeczeństwa,

jego

zdolność

do

twórczego,

innowacyjnego

samoprzekształcania się” 57. Kultura cynizmu „[…] oddziałuje zwrotnie, wzmacniająco, na
patologie społeczne, które przyczyniły się do jej powstania. Umacnia więc jeszcze stan
anomii normatywnej, nieprzejrzystość i tajemniczość struktury społecznej, niestabilność
porządku społecznego, arbitralność władzy, bezsilność i permisywność w egzekwowaniu
praw i obowiązków. Uruchamia się w ten sposób destrukcyjna spiralna prowadząca do stale
pogłębiającej się powszechnej nieufności” 58. Inny socjolog, Jacek Kurczewski podkreśla
w tym kontekście, że możliwy jest totalny niedowład państwa demokratycznego wynikający
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Zob. P. Bachmat, Przedmiot przestępstw sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną, cz. II,
Jurysta z 2005 r., Nr 12, s. 7; J. Kurczewski, Czy możliwa jest socjologia korupcji? [w:] Korupcja w życiu
społecznym, red. J. Kurczewski, B. Łaciak, Warszawa 2000, s. 161-163.
53
Szeroko na ten temat por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. Znak 2002, s. 308-327.
54
P. Sztompka, Socjologia…, s. 315.
55
Tamże.
56
P. Sztompka, Socjologia…, s. 316.
57
P. Sztompka, Socjologia…, s. 324.
58
Tamże.
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z utraty zaufania publicznego do jego instytucji 59. Z kolei pojawienie się kultury zaufania jest
sytuacją niewątpliwie korzystną dla społeczeństwa 60. Wśród tzw. czynników strukturalnych,
wpływających na powstanie w danym społeczeństwie „kultury zaufania” bądź „kultury
nieufności” wymienia się w socjologii: dziedzictwo historyczne danego społeczeństwa,
stabilność normatywną (bądź przeciwnie – normatywny chaos, określany jako anomia),
trwałość porządku społecznego (bądź przeciwnie – płynność i przejściowość instytucji
i organizacji), podporządkowanie władzy regułom prawa (lub przeciwnie – arbitralność i brak
odpowiedzialności organów państwowych) oraz konsekwentne realizowanie uprawnień
i egzekwowanie obowiązków (lub przeciwnie – bezsilność obywateli i permisywność
władzy) 61. Bez wątpienia społeczne przekonanie o stronniczości i przekupności organów
władzy w danym państwie, w wielkim stopniu wpływa na wytworzenie się w społeczeństwie
tego państwa tzw. kultury nieufności 62, co z kolei rodzić może wszystkie opisane powyżej
negatywne efekty. Przedstawione powyżej okoliczności sprawiają, że zaufanie do działalności
instytucji jest niezwykle cenną wartością. Nic więc dziwnego, że podlega ono ochronie przez
przepisy odnoszące się do przestępczości korupcyjnej, bowiem w interesie państwa leży
eliminowanie zagrożeń w tym zakresie 63. P. Bachmat zauważa również, że „sytuacja staje się
naprawdę groźna, gdy w społeczeństwie zaczyna dominować przekonanie o powszechności
zachowań korupcyjnych wśród osób pełniących funkcje publiczne w państwie. Ludzie
zaczynają traktować łapówkę jako skuteczny instrument realizacji własnych interesów, środek
pomocny w załatwieniu sprawy” 64. Pojawia się klimat przyzwolenia dla korupcji i wiążący
się z nim samonakręcający mechanizm łapownictwa, naruszający powagę i autorytet państwa,
„[…] które w odczuciu społecznym nie jest już w stanie wyegzekwować ustanowionych przez
siebie norm zakazujących tego typu zachowań, ani od swoich obywateli, ani od swoich
urzędników” 65.
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J. Kurczewski, Czy możliwa…, s. 163.
Wśród pozytywnych efektów kultury zaufania wymienia się podnoszenie poziomu mobilizacji, aktywności,
wolności społeczeństwa, intensyfikowanie interakcji, wzmacnianie więzi społecznych, scalanie wspólnot, rozwój
potencjału samoprzekształcającego społeczeństwa, zwiększanie stabilności normatywnej, przejrzystości
organizacji społecznej, trwałości porządku społecznego, odpowiedzialności władzy, egzekwowania praw
i obowiązków. Por. P. Sztompka, Socjologia…, s. 324.
61
Zob. P. Sztompka, Socjologia…, s. 318-319.
62
Tamże, s. 319.
63
Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 7.
64
Tamże.
65
Ibidem.
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Potrzeba ochrony zaufania społecznego jawi się w socjologii jako istotna nie tylko
w odniesieniu do działalności instytucji publicznych, ale także instytucji przynależnych do
innych dziedzin życia społecznego (dotyczy to głównie podmiotów gospodarczych). Bez
społecznego zaufania do życia gospodarczego niezwykle trudno bowiem w danym
społeczeństwie zorganizować bardziej skomplikowane przedsięwzięcia gospodarcze, wiążące
się z koniecznością wzajemnych interakcji społecznych (np. zawiązać spółkę w celu
zwielokrotnienia kapitału posiadanego przez wiele osób, po to, by założyć zakład
produkcyjny). Istnienie w danym społeczeństwie ugruntowanej kultury nieufności prowadzi
zatem do zahamowania procesów gospodarczych, a co za tym idzie – rozwoju gospodarczego.
Jako przykład wymienić należy w tym kontekście klasyczną instytucję gospodarki
wolnorynkowej, czyli bank 66. Utrata zaufania społecznego do banku prowadzi do zjawiska
określanego w ekonomii jako „run na bank”, czyli do masowego wycofywania z niego
depozytów przez klientów. Ze względu zaś na sposób prowadzenia współczesnej działalności
bankowej, zjawisko takie prowadzi nieuchronnie do upadku banku z wszystkimi tego
konsekwencjami dla życia społeczno-gospodarczego danego społeczeństwa jako całości.
Powyższy przykład ilustruje, w moim przekonaniu, szkodliwość zachowań podważających
zaufanie społecznego dla działalności instytucji gospodarczych.
Istnienie w społeczeństwie przekonania o istnieniu rozpowszechnionych zjawisk
korupcyjnych w danym sektorze życia społecznego w sposób oczywisty podważa zaufanie
społecznego dla tego sektora, tworząc w zamian kulturę nieufności, która z kolei prowadzi do
zahamowania szans rozwojowych danego społeczeństwa. Dotyczy to rozwoju w każdym jego
aspekcie, czy to politycznym, gospodarczym, czy nawet sportowym. W tym sensie znaczenie
korupcji jako zjawiska społecznego znacznie wykracza poza naruszenia związane
z działalnością instytucji publicznych, tradycyjnie ujmowanymi jako stanowiące istotę
przestępczości korupcyjnej.
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Przykład za: J. Kurczewski, Czy możliwa jest socjologia korupcji? [w:] Korupcja w życiu społecznym, red.
J. Kurczewski, B. Łaciak, Warszawa 2000.
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Rozdział II. Środki przestępnego oddziaływania w przestępstwach
korupcyjnych.
1. Uwagi wstępne.
Znamieniem koniecznym wszystkich przestępstw korupcyjnych (niezależnie czy
dotyczy to przestępstw sprzedajności, przekupstwa, sprzedaży wpływów czy też kupna
wpływów) jest określenie środków przestępnego oddziaływania. Przez pojęcie „środki
przestępnego oddziaływania w przestępstwach korupcyjnych” rozumieć należy znamiona,
określające środki, za pomocą których sprawca korupcji „czynnej” przekupuje sprawcę
korupcji „biernej”. Znamiona te pełnią jednak odmienną funkcję w zależności od tego, czy
mamy do czynienia z tzw. biernymi, czy też czynnymi czynami korupcyjnymi. Można
powiedzieć, że środki te „stanowią nieodłączny element” przestępstw korupcyjnych 67.
Oznacza to, iż każdy ustawodawca (międzynarodowy, europejski lub krajowy) konstruując
korupcyjne typy czynów zabronionych musi określić te znamiona, w taki sposób, by z jednej
strony ich sformułowanie odpowiadało potrzebom polityki kryminalnej, a z drugiej by
spełniało postulaty gwarancyjnej funkcji prawa karnego (w szczególności zasadę nullum
crimen sine lege certa) 68.
Przedmiot czynności wykonawczej zdecydowanej większości typów przestępstw
korupcyjnych, zarówno w ich biernej, jak i czynnej formie, określony jest alternatywnie jako
„korzyść majątkowa”, „korzyść osobista” lub „obietnica korzyści majątkowej lub osobistej”.
Dotyczy to w szczególności typów zawartych w kodeksie karnym, co nie może dziwić,
zważywszy na obecność w części ogólnej kodeksu szczątkowej definicji „korzyści
majątkowej” i „korzyści osobistej” (art. 115 § 4 k.k.). Nieco inaczej przedmiot łapówki
określony jest w niektórych pozakodeksowych typach przestępstw korupcyjnych. I tak, art.
128 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 69 posługuje się
sformułowaniem „korzyść materialna”. Powstaje zatem naturalnie pytanie o relacje pojęć
zawartych w kodeksie karnym do występujących w przepisach pozakodeksowych.
Odpowiedź na to pytanie poprzedzona musi być jednak wnikliwą analizą poszczególnych
sformułowań, począwszy od tych użytych w kodeksie karnym.
67

Por. P. Palka, Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 393;
E. Popek, Przestępstwo płatnej protekcji w ustawodawstwie karnym PRL, Warszawa 1971, s. 69.
68
W tej kwestii por. m. in: A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 47-49 i 59-73 do art. 1, s. 57-58 i 6370; tenże [w:] System Prawa Karnego. Tom 2, Źródła prawa, red. T. Bojarski, s. 253-262.
69
Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 ze zm.
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2. Korzyść majątkowa. Korzyść osobista.
Rozpoczynając rozważania na temat pojęć „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”,
nie sposób nie zauważyć, że ich rola w prawie karnym nie wyczerpuje się w stanowieniu
znamienia typów czynów zabronionych, określanych jako przestępstwa korupcyjne.
Sformułowania te występują również w innych przepisach prawa karnego materialnego,
w wielu odbiegających od siebie rolach. Podkreślić należy, że zgodnie z regułą zakazu
wykładni homonimicznej tożsame pojęcia użyte w różnych przepisach tego samego aktu
prawnego muszą być interpretowane tak samo, chyba że kontekst, w jakim się znajdują
przemawia za inną wykładnią 70. Wobec tego należy odpowiedzieć na pytanie, czy kontekst,
w jakim znajdują się omawiane pojęcia w prawie karnym daje możliwość odmiennej ich
interpretacji w zależności od pełnionej przez nie roli, czy też należy interpretować je
jednolicie. W tym celu należy prześledzić wszystkie role, w jakich omawiane pojęcia
występują w prawie karnym.
W pierwszej kolejności trzeba jednak rozstrzygnąć kwestię, jaką rolę pełnią omawiane
określenia w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych. Truizmem będzie tu stwierdzenie, ze
w przypadku wszystkich rodzajów przestępstw korupcyjnych, pojęcia „korzyści majątkowej”
i „korzyści osobistej” (jak również „obietnicy korzyści”) pełnią funkcję znamion strony
przedmiotowej typu czynu zabronionego. Sytuacja jest tu zatem zbliżona do typów czynów
zabronionych z 204 § 2 k.k., art. 299 § 6 k.k., art. 199 § 3 k.k. czy art. 189a k.k. w zw. z art.
115 § 22 pkt 6 k.k.. Należy jednak stwierdzić, że rola omawianych znamion różni się
w zależności od tego, w którym z „rodzajów” przestępstw korupcyjnych występują.
Rozważania dotyczące roli omawianych znamion w przestępstwach korupcyjnych mają
pewne znaczenie dla zastosowania niektórych instytucji części ogólnej kodeksu karnego do
przestępstw korupcyjnych. W szczególności dotyczy to instytucji usiłowania nieudolnego (art.
13 § 2 k.k.) ·oraz przepadku przedmiotów (art. 44 i 45 k.k.).
Omawiane korzyści pełnią bowiem odmienne funkcje w poszczególnych rodzajach
przestępstw korupcyjnych. Dlatego też należy przeprowadzić dokładną analizę roli, jaką
pełnią pojęcia „korzyści majątkowej”, „korzyści osobistej”, czy „obietnicy korzyści”
w poszczególnych rodzajach przestępstw korupcyjnych.
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Zob. m in. R.A. Stefański [w:] System Prawa Karnego. Tom 2. Źródła prawa, red. T. Bojarski, Warszawa
2011, s. 499-500.
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I tak, jeśli idzie o te typy czynów zabronionych, które zbiorczo można określić jako
przestępstwa sprzedajności, to omawiane znamiona pełnią w nich funkcję przedmiotu
czynności wykonawczej 71. Zastrzec w tym miejscu należy, że w przypadku przestępstw,
gdzie czynność sprawcza polega na „żądaniu” korzyści/obietnicy lub „uzależnianiu”
czynności służbowej od korzyści/obietnicy, występuje dodatkowy przedmiot czynności
wykonawczej, jakim jest osoba, wobec której artykułowany jest komunikat wypełniający
znamię żądania lub uzależniania. Nie jest tak natomiast w przypadku tych typów, w których
czynność sprawcza polega na „przyjmowaniu” korzyści lub jej obietnicy. Tam bowiem
aktywność sprawcy ukierunkowana jest bowiem wyłącznie na korzyść, a nie osobę, której
takiej korzyść udziela.
Również w przypadku przestępstw przekupstwa oraz kupna wpływów (te dwa rodzaje
przestępstw korupcyjnych można w moim przekonaniu w tym kontekście rozpatrywać łącznie
ze względu na zbieżność ich znamion czynności wykonawczej – „udzielenie” lub
„obiecywanie udzielenia”) znamiona korzyści/obietnicy korzyści stanowią znamiona
określające bezpośredni przedmiot czynności wykonawczej. Pośrednim zaś przedmiotem

71

Tak m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski,
M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk; W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny.
Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117-277, red. A. Zoll, wyd. 4, Warszawa 2012, teza 25
do art. 228, s. 1160; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] M. Flemming, M. Królikowski, B. Michalski, W. Radecki,
R.A. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska, A. Wąsek, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Część
szczególna. Komentarz do art. 117-221 k.k. Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010, Nb 13
do art. 228, s. 71; R. Zawłocki [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska,
R. Zawłocki, B. Michalski, A. Sakowicz, J. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222316 k.k. Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010, Nb 38 do art. 296a i Nb 40 do art. 296b,
s. 1336 i 1360; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo łapownictwa, Warszawa 1972, s. 67; C. Nowak,
Korupcja…, s. 408; R. Żurowska, Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010, s. 116; Z. Sobolewski,
Łapówka jako korzyść majątkowa lub osobista, Nowe Prawo z 1964 r., Nr 3, s. 219; J. Skorupka, Ochrona
interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, Wrocław 2004, s. 82; P. Wiatrowski, Pojęcie
korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa, Przegląd Sądowy z 2007 r., Nr
7-8, s. 96. Podkreślić należy, że w nauce prawa karnego mianem przedmiotu czynności wykonawczej określa się
tę osobę, obiekt czy rzecz, „na które sprawca oddziałuje bezpośrednio, dokonując swego czynu” – W. Wróbel,
A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, wyd. 1, Kraków 2010, s. 202. Przedmiot czynności wykonawczej
występuje zasadniczo jako znamię typu czynu zabronionego zasadniczo przy wszystkich przestępstwach
materialnych (skutkowych). Inaczej rzecz ma się w przestępstwach formalnych, gdzie przedmiot czynności
wykonawczej może nie być elementem koniecznym opisu czynu zabronionego, a stanowi najczęściej element
stanu faktycznego. Zob. ibidem, a także szerokie rozważania zawarte w: Sz. Tarapata, Przedmiot czynności
wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu
Najwyższego z 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
z 2009 r., Nr 3, s. 132-148 i przywołaną tam literaturę i orzecznictwo.
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czynności sprawczej jest przekupywana osoba) 72. Korzyść (obietnica) stanowi w tym
przypadku środek służący do popełnienia przestępstwa.
Inaczej zaś sprawa ma się jeśli idzie o przestępstwa sprzedaży wpływów. Stwierdzić
należy, iż w tym przypadku omawiane znamiona mają charakter znamion modalnych czynu.
Nie stanowią zaś przedmiotu czynności wykonawczej (którym jest osoba, w stosunku do
której sprawca powołuje się na wpływy, wywołuje u niej przekonanie o istnieniu wpływów
lub utwierdza ją w takim przekonaniu) ani nie charakteryzują środka, którym posługuje się
sprawca. Nie można zgodzić się z tymi autorami 73, którzy twierdzą, że również w tym
przypadku omawiane znamiona mają charakter znamion charakteryzujących przedmiot
czynności wykonawczej. Z punktu widzenia wykładni omawianych przestępstw, czynność
sprawcza ukierunkowana jest wyłącznie na osobę, w stosunku do której sprawca przekazuje
pewne komunikaty (polegające np. na wywoływaniu w niej przekonania o istnieniu
wpływów). Korzyść majątkowa lub osobista (albo ich obietnica) stanowi w przypadku tego
rodzaju przestępstw wyłącznie ekwiwalent, za który sprawca godzi się na dokonanie
określonych czynności (verba legis: „podejmuje się pośrednictwa”). Korzyść majątkowa lub
osobista albo ich obietnica stanowią w tym przypadku powód, dla którego działa sprawca, nie
są zaś przedmiotem jego bezpośredniego oddziaływania.
Można zatem dojść do wniosku, iż w przypadku przestępstw sprzedajności,
przekupstwa i kupna wpływów błąd sprawcy polegający na niesłusznym przyjęciu, iż obiekt
na który działa, ma charakter „korzyści” skutkować może przyjęciem usiłowania nieudolnego
(art. 13 § 2 k.k.). Nie jest tak natomiast w przypadku sprzedaży wpływów, gdzie tego rodzaju
błąd będzie prawnie irrelewantny i skutkować będzie odpowiedzialnością za dokonanie
przestępstwa. Dla dokonania czynu zabronionego z art. 230 k.k. nie jest bowiem istotne, czy
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Tak m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 4 i 13 do art. 229, s. 1178, 1181;
O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 7-8 do art. 229, s. 91; P. Kardas,
Odpowiedzialność karna za łapownictwo (rozważania na tle projektowanych nowelizacji kodeksu karnego),
Przegląd Sądowy z 2002 r., Nr 7-8, s. 13; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 77
do art. 296a, s. 1341; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 22 do art.
230, s. 103; P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 96.
73
Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 22 do art. 230, s. 1195; O. Górniok,
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 22 do art. 230, s. 103.
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sprawca otrzymał korzyść lub jej obietnicę, a wyłącznie to, czy powołując się na wpływy
przekazał innej osobie ofertę gotowości podjęcia się pośrednictwa 74.
Przechodząc w dalszej kolejności do omówienia kontekstów, w jakich ustawodawca
karny posługuje się sformułowaniami „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista” poza
przepisami odnoszącymi się do przestępstw korupcyjnych, stwierdzić należy, że oba
omawiane pojęcia znaleźć można w słowniczku wyrażeń ustawowych, w art. 115 § 4 k.k.,
zgodnie z którym „korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak
i dla kogo innego”. Pozornie zdawać być się mogło, że przepis ten statuuje definicję legalną
obu sformułowań. Jak słusznie zauważa jednak Jacek Giezek, art. 115 § 4 k.k. może być
jedynie „pretekstem do rozważań na temat korzyści majątkowej i osobistej – w gruncie rzeczy
ich istoty wcale nie definiując” 75. Zdaniem Jarosława Majewskiego, „pojęcie korzyści
majątkowej nie zostało w pełni zdefiniowane” 76. Należy zgodzić się z tym Autorem, gdy
twierdzi, że definicja zawarta w art. 115 § 4 k.k. jest definicją niepełną zakresową, której
celem „jest usunięcie pola ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych” 77. Rację ma
J. Majewski zauważając, że definicja pozwala jedynie na jednoznaczne odrzucenie kierunku
wykładni, zgodnie z którym korzyścią majątkową lub osobistą może być jedynie korzyść dla
samego sprawcy 78. Bez wątpienia chodzić będzie zatem również o korzyść dla
jakiegokolwiek innego podmiotu poza osobą sprawcy (osoby fizycznej, osoby prawnej,
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, czy też nawet nieformalnej
grupy osób fizycznych) 79. Rolą zatem omawianego przepisu jest jednoznaczne stwierdzenie,
że ilekroć w innym miejscu ustawodawca karny mówi o „korzyści majątkowej” lub
o „korzyści osobistej”, nie ma na myśli wyłącznie korzyści dla samego sprawcy, ale również
dla podmiotów trzecich. Brzmienie art. 115 § 4 k.k. ma w tym kontekście zasadnicze
znaczenie

dla

interpretacji

przepisów,

w

których

występują

omawiane

pojęcia,

w szczególności określających typy przestępstw korupcyjnych. Należy przy tym podkreślić,
że taki kształt został nadany definicji legalnej omawianych pojęć dopiero wraz z uchwaleniem
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Por. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 21 do art. 230, s. 1195; postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW z 2005 r., Nr 12, poz. 120.
75
Tak [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Labuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, wyd.
II, LEX 2012, teza 1 do art. 115 § 4.
76
Tak [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll,
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, wyd. 4, Warszawa
2011, teza 2 do art. 115 § 4, s. 1365.
77
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 2 do art. 115 § 4, s. 1365.
78
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 2 do art. 115 § 4, s. 1365-1366.
79
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 5 do art. 115 § 4, s. 1366.
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nowelizacji k.k. z 13 czerwca 2003 r. 80. W swoim pierwotnym brzmieniu art. 115 § 4 k.k.
odnosił się wyłącznie do korzyści majątkowej (pomijając korzyść osobistą) – podobnie
zresztą jak będący funkcjonalnym odpowiednikiem tego przepisu art. 120 § 3 k.k. z 1969 r. 81.
Po drugie, jedno z omawianych pojęć (korzyść majątkowa) pojawia się w art. 33
§ 2 k.k., który daje podstawę dla sądu do wymierzenia grzywny orzekanej dodatkowo obok
kary pozbawienia wolności, „jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu uzyskania korzyści
majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął” (tzw. grzywna kumulatywna).
Warunkiem orzeczenia grzywny kumulatywnej jest działanie sprawcy w celu uzyskania
korzyści majątkowej lub uzyskanie przez sprawcę korzyści majątkowej. Korzyść majątkowa,
o której mowa w art. 33 § 2 k.k. jest więc albo celem działania sprawcy, albo też jego
skutkiem. Norma wynikająca z powyższego przepisu jest normą ogólną, pozwalającą sądowi
na orzeczenie grzywny za każde przestępstwo. Należy przy tym podkreślić, że norma
kompetencyjna dla sądu wynikająca z art. 33 § 2 k.k. ma charakter fakultatywny, co oznacza,
że w razie spełnienia jednej z wymienionych w tym przepisie przesłanek sąd może, a nie musi
orzec grzywnę obok kary pozbawienia wolności 82. Co ważne, dla orzeczenia grzywny
kumulatywnej nie jest istotne, czy osiągnięcie korzyści majątkowej lub też cel osiągnięcia
takiej korzyści, należał do zespołu ustawowych znamion typu czynu zabronionego 83. Jak
podkreśla się w doktrynie prawa karnego, „grzywna orzekana obok kary pozbawienia
wolności pełni funkcję środka uzupełniającego represję karną wynikającą z kary pozbawienia
wolności o elementy dolegliwości ekonomicznej” 84. Jak się wydaje, orzeczenie kary
o charakterze ekonomicznym w sytuacji, gdy sprawca dążył do osiągnięcia korzyści
majątkowej lub korzyść taką osiągnął ma szczególne znaczenie z punktu widzenia tzw.
symbolicznej funkcji karania 85, jak również celów wychowawczych kary.
Po trzecie, pojęcie korzyści majątkowej znajduje się w art. 45 k.k., który daje sądowi
kompetencję do orzeczenia przepadku korzyści majątkowych albo ich równowartości, o ile
korzyści pochodziły chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa. Przepadek korzyści
80

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
111, poz. 1061 r.). W dalszej części pracy przywoływana jako „nowelizacja z czerwca 2003 r.”.
81
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 1 do art. 115 § 4, s. 1365.
82
Tak m. in.: M. Melezini [w:] System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6,
red. M. Melezini, Warszawa 2010, s. 320.
83
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 59 do art. 33, s. 594.
84
Cyt. za: M. Melezini [w:] System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 320.
85
Więcej na temat powyższego pojęcia por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 120.
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majątkowych jest jedną z kodeksowych postaci przepadku – środka karnego, ogólnie
określonego w art. 39 pkt 4 k.k. 86.
Po czwarte, pojęcie korzyści majątkowej występuje w art. 52 k.k., który statuuje
obligatoryjną podstawę dla sądu do zobowiązania osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, która uzyskała korzyść
majątkową w przypadku skazania za przestępstwo popełnione przez sprawcę działającego
w jej imieniu lub interesie do jej zwrotu w całości lub w części na rzecz Skarbu Państwa, co
nie dotyczy jednak korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi innemu podmiotowi.
Instytucja ta, nieznana kodeksom karnym z 1932 r. i 1969 r., „stanowi przykład regulacji,
której podstawowym wyróżnikiem konstrukcyjnym jest to, iż jej aplikacja oddziałuje na sferę
majątkową nie sprawcy czynu zabronionego, lecz podmiotu trzeciego” 87. U podstaw
wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego leżało przekonanie, że
„orzekanie zwrotu korzyści tylko od sprawcy czynu jest najczęściej mało skuteczne,
natomiast zwrot od podmiotów, na rzecz których sprawca działał stwarza niepomiernie
większą szansę odzyskania nienależnych korzyści przez Skarb Państwa np. przy oszustwie
celnym, podatkowym, lub przez podmioty, które w wyniku danej działalności (transakcji)
poniosły szkodę” 88. Ratio legis opisywanej instytucji upatruje się w konieczności odjęcia
osobie trzeciej, w imieniu której działał sprawca przestępstwa, owoców tego przestępstwa 89.
Rzeczą sporną w nauce prawa karnego jest charakter odpowiedzialności przewidzianej w art.
52 k.k., a w szczególności czy ma ona charakter karny czy też cywilny, a także to, do jakiej
grupy środków należy zaliczyć opisywaną instytucję (zwłaszcza czy stanowi ona środek
karny) 90. Co istotne z punktu widzenia rozważań dotyczących pojęcia „korzyści majątkowej”,
do materialnoprawnych przesłanek zastosowania normy z art. 52 k.k. należy (poza
popełnieniem przestępstwa w imieniu lub w interesie innego podmiotu – którym może być
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej)
uzyskanie przez taki podmiot korzyści majątkowej, niepodlegającej zwrotowi innemu
86

Tak m. in.: J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 1 do art. 44, s. 659-660. Szczegółowe
rozważania na temat tej instytucji znajdują się w Rozdziale XIV pracy.
87
Cyt. za: J. Raglewski [w:] System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 889.
88
Cytat z uzasadnienia do rządowego projektu kodeksu karnego za: Nowe kodeksy karne – z uzasadnieniami,
Warszawa 1997, s. 150.
89
Zob. m. in.: J. Raglewski [w:] System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 890; W. Zalewski [w:]
Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 5 do art. 52, s. 238.
90
Omówienie powyższych problemów przekraczałoby rozmiary niniejszego opracowania wobec czego wypada
jedynie w tym zakresie odesłać do obszernych i interesujących rozważań Janusza Raglewskiego, zawartych [w:]
System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 886-916 i powołanej tam literatury.
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podmiotowi 91. Orzeczenie obowiązku zwrotu korzyści majątkowej musi być poprzedzone
ustaleniem, iż pochodziła ona z przestępstwa (przy czym może to dotyczyć zarówno sytuacji
bezpośredniego, jak i pośredniego pochodzenia) 92 oraz prawomocnym skazaniem za to
przestępstwo osoby, która działała w imieniu lub na rzecz podmiotu trzeciego. Podobnie jak
w przypadku środka karnego, przewidzianego w art. 45 k.k., rzeczą sporną w doktrynie jest,
czy do korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa zaliczyć można pożytki, jakie
uzyskane zostały przy wykorzystaniu składników majątkowych pochodzących bezpośrednio
z przestępstwa (np. odsetek z lokat bankowych lub zysków z giełdy) 93.
Po piąte, w art. 327 k.k. ustawa daje możliwość orzeczenia wobec żołnierza tzw.
degradacji 94 w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób
i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane
do posiadania stopnia wojskowego, a zwłaszcza w wypadku działania w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Ustawa karna przesądza zatem w sposób jednoznaczny, iż popełnienie
przez żołnierza przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pozwala na przyjęcie, iż
utracił on właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego 95, przy czym chodzi tu
o przymioty natury etyczno-moralnej warunkujące mianowanie na stopień wojskowy 96.
Należy zatem przyjąć, iż w przepisie art. 327 k.k. ustawodawca skonstruował tzw.
domniemanie prawne niewzruszalne, że żołnierz popełniający przestępstwo w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej nie jest godny z przyczyn etyczno-moralnych do posiadania
stopnia wojskowego. Cel działania żołnierza, jakim jest osiągnięcie korzyści majątkowej,
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Tak m. in.: J. Raglewski [w:] System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 896; W. Zalewski [w:]
Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 9 do art. 52, s. 240; N. Kłączyńska [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny…, red. J. Giezek, teza 6 do art. 52.
92
Przy czym zastrzec należy, że to zagadnienia należy do spornych w doktrynie prawa karnego. Por.
J. Raglewski [w:] System Prawa Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 900-901 i powołana tam literatura.
93
Za takim rozwiązaniem opowiadają się na gruncie art. 52 k.k. m. in.: R. A. Stefański, Obowiązek zwrotu
korzyści majątkowej uzyskanej przez inną osobę, Prokuratura i Prawo z 2000 r., Nr 3, s. 126; F. Prusak, Prawo
karne skarbowe, Warszawa 2008, s. 126. Przeciwnego zdania jest zaś m. in.: J. Raglewski [w:] System Prawa
Karnego… Tom 6, red. M. Melezini, s. 900-901. W moim przekonaniu, słuszne jest stanowisko pierwsze ze
względu na to, że pozwala ona w większym stopniu zrealizować cel instytucji z art. 52 k.k. oraz jest zgodne
z wiążącym Rzeczpospolitą Polską prawem międzynarodowym.
94
Czyli szczególnego środka karnego polegającego na utracie posiadanego stopnia wojskowego i powrocie do
stopnia szeregowego.
95
J. Majewski [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas,
P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, wyd. 3, Warszawa 2008, teza 11 do art. 327,
s. 925.
96
Ibidem, teza 10 do art. 327, s. 925.
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wiąże się tu zatem z silnym potępieniem moralnym. Instytucja degradacji ma bowiem
w przeważającym stopniu funkcję represyjną, uderza przede wszystkim w prestiż skazanego,
w czym zbliżona jest do kar na honorze 97.
Po szóste, art. 115 § 3 k.k. stanowi, że przestępstwa popełnione w celu uzyskania
korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. Ustawodawca przesądził zatem, iż
szczególna motywacja sprawcy, jaką jest cel uzyskania korzyści majątkowej, stanowi jedno
z kryteriów podobieństwa przestępstw 98. Jak podkreśla się w nauce prawa karnego,
„z formalnego punktu widzenia, znaczenie podobieństwa przestępstw ogranicza się do dwóch
instytucji części ogólnej” 99. Popełnienie umyślnego przestępstwa podobnego do przestępstwa
wcześniejszego stanowi jedną z przesłanek recydywy specjalnej podstawowej (art. 64
§ 1 k.k.), a także stwarza obligatoryjną podstawę do zarządzenia wykonania kary warunkowo
zawieszonej (art. 75 § 1 k.k.) 100. Ustawodawca przesądził zatem, iż ponowne popełnienie
przez sprawcę przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej stanowi okoliczność na
tyle istotną, a przy tym świadczącą o dużym natężeniu jego złej woli, że powinna mieć ona
zasadniczy wpływ na zakres stosowanych wobec niego środków reakcji prawnokarnej.
Po siódme, w art. 115 § 22 pkt 6 k.k. zawierającym definicję legalną handlu ludźmi,
odnaleźć można sformułowanie, zgodnie z którym handlem ludźmi jest m. in werbowanie,
transport,

dostarczanie,

przekazywanie,

przechowywanie

lub

przyjmowanie

osób

z zastosowaniem udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej
obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania,
nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach
seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność
człowieka albo w celu pozyskania tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Ponieważ
zaś „dopuszczenie się handlu ludźmi” stanowi znamię czasownikowe typu czynu
zabronionego opisanego w art. 189a k.k., stwierdzić należy, iż udzielenie albo przyjęcie
korzyści

majątkowej

lub

osobistej

albo

jej

obietnicy

stanowi

uszczegółowienie

charakterystyki zachowania sprawcy, należąc do strony przedmiotowej tego czynu.
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Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red, A. Zoll, teza 3 do art. 327, s. 923.
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 4 do art. 115 § 3, s. 1357-1358.
99
Ibidem, teza 3 do art. 115 § 3, s. 1357.
100
Tamże. Podkreślić jednak należy, że przepis art. 75 § 1 k.k. utraci moc w dniu 9 lutego 2015 r. w wyniku
stwierdzenia jego niezgodności z Konstytucją RP w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r.
(opubl. w: Dz. U. z 2013 r., poz. 905).
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Po

ósme,

ustawa

posługuje

się

w

wielu

typach

czynów

zabronionych

wzmiankowanymi pojęciami, by uwypuklić cel, który musi przyświecać sprawcy, by można
było przyjąć realizację znamion określonego typu. W tym kontekście omawiane pojęcia stają
się znamionami strony podmiotowej, a typy czynów zabronionych w których ich użyto stają
się – jako znamienne celem działania sprawcy – przestępstwami kierunkowymi 101. W tym
kontekście znacznie częściej ustawa wymaga, by sprawca działał „w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej”, pomijając osiągnięcie korzyści osobistej jako cel działania sprawcy. Jako
przykłady typów, w których korzyść majątkowa pojawia się jako konieczny cel działania
sprawcy, wymienić należy art. 204 § 1 k.k. 102, art. 211a k.k. 103, art. 278 § 2 k.k. 104, art. 282
k.k. 105, art. 286 § 1 k.k. 106, art. 287 § 1 k.k. 107, art. 296 § 2 k.k. 108, art. 305 § 1 k.k. 109, art. 362
k.k. 110 Znaleźć można również w kodeksie karnym typy czynów zabronionych znamiennych
celem, jakim może być zarówno osiągnięcie korzyści majątkowej, jak i osobistej. Są to przede

101

Więcej o pojęciu „przestępstwo kierunkowe” por. S. Frankowski, Przestępstwa kierunkowe w teorii
i praktyce, Warszawa 1970, s. 7-85.
102
Zgodnie z brzmieniem którego, „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do
uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
103
Przewidujący odpowiedzialność sprawcy, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zajmuje się
organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy.
104
Przepis ten statuuje odpowiedzialność karną osoby, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uzyskuje
cudzy program komputerowy bez zgody osoby uprawnionej.
105
Zgodnie z którym karze podlega, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na
życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem
własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej.
106
Typ ten przewiduje odpowiedzialność karną sprawcy, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania.
107
Zgodnie z tym przepisem odpowiada między innymi ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez
upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych
informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych.
108
Przewidujący odpowiedzialność osoby, która będąc obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji
właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych
jej uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,
działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
109
Typ ten wprowadza odpowiedzialność osoby, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub
utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia
albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
110
Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną żołnierza, który w celu uzyskania korzyści majątkowej
samowolnie używa wojskowego pojazdu mechanicznego.
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wszystkim: art. 231 § 2 k.k. 111, art. 264a § 1 k.k. 112, art. 271 § 3 k.k. 113 oraz art. 286
§ 2 k.k. 114.
Po

dziewiąte

wreszcie,

ustawodawca

karny

posługuje

się

opisywanymi

sformułowaniami w roli znamion strony przedmiotowej wielu typów czynów zabronionych,
w szczególności jako znamiona skutku 115 lub znamiona modalne charakteryzujące środek,
którym posługuje się sprawca czynu zabronionego (przedmiot służący do popełnienia czynu
zabronionego) 116. W tym kontekście omawiane pojęcia występują między innymi w art. 204
§ 2 k.k. 117, art. 299 § 6 k.k. 118, art. 199 § 3 k.k. 119. W przypadku dwóch pierwszych typów
znamię korzyści majątkowej (w art. 299 § 6 k.k. musi być to korzyść „znaczna”) – którą
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Przewidujący penalizację zachowania funkcjonariusza publicznego, który w celu uzyskania korzyści
majątkowej lub osobistej, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego.
112
Zgodnie z którym podlega karze kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub
ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom.
113
Wprowadzający odpowiedzialność karną funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej do
wystawienia dokumentu, która działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, poświadcza
w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenia prawne.
114
Zgodnie z którym odpowiada karnie, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej
rzeczy.
115
Skutkiem w prawie karnym określa się zmianę w świecie zewnętrznym oderwaną od samego zachowania
człowieka, która może być przypisana danemu podmiotowi jako sprawcy. Zmiana taka może być zmianą
w sensie biologicznym (np. pozbawienie życia człowieka), w sensie fizycznym (np. zniszczenie rzeczy),
w sensie ekonomicznym (np. wyrządzenie znacznej szkody majątkowej), w sensie zmiany w stanie psychicznym
drugiej osoby (np. groźba wzbudzająca w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona). Zob.
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, wyd. 1, Kraków 2010, s. 192-194.
116
Co do pojęcia znamion modalnych por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 203. Należy również podkreślić, że
w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie Sądu Najwyższego występuje pogląd, zgodnie z którym „przedmioty
służące do popełnienia przestępstwa w niektórych typach przestępstw należą do znamion ustawowych” – cyt. za
uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08, OSNKW z 2008 r., Nr
11, poz. 88, s. 23. Por. również Sz. Tarapata, Przedmiot…, s. 145. W moim przekonaniu stanowisko to należy
zaakceptować.
117
Przepis ten brzmi: „karze (...) podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną
osobę”.
118
Przepis ten przewiduje odpowiedzialność sprawcy tzw. prania brudnych pieniędzy (tj. czynu określonego
w art. 299 § 1-2 k.k.), który dopuszczając się tego czynu osiąga znaczną korzyść majątkową. Typ z art. 299
§ 6 w zw. z § 1 lub § 2 k.k. jest zatem typem kwalifikowanym. Por. m. in.: J. Długosz [w:] System Prawa
Karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011, § 56, Nb. 67,
s. 602; R. Zawłocki [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki,
B. Michalski, A. Sakowicz, A. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222-316 k.k. Tom
II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010, Nb. 83 art. 299, s. 1424.
119
Przewidującym odpowiedzialność karną między innymi dla sprawcy, który doprowadza małoletniego do
obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności udzielając
mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy.
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sprawca „czerpie” lub „osiąga” należy traktować jako znamię skutku 120. Jeśli idzie zaś o typ
z art. 199 § 3 k.k., to znamię korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy – które są
„udzielane” przez sprawcę - stanowi znamię modalne charakteryzujące środek, którym
posługuje się sprawca 121. Należy też podkreślić, że w związku z brzmieniem art. 189a k.k.
w zw. z art. 115 § 22 pkt 6 k.k. znamię „korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy”
również należy do strony przedmiotowej typu czynu zabronionego z art. 189a k.k., stanowiąc
jeden z możliwych sposobów działania sprawcy 122.
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że omawiane pojęcia pełnią w prawie karnym
bardzo zróżnicowane funkcje 123. Istnieją przepisy, w których pełnią one funkcję definicyjną
(art. 115 § 3, § 4, § 22 k.k.). Poza tym stanowią one znamiona typu czynu zabronionego
(strony przedmiotowej lub podmiotowej), których wystąpienie jest warunkiem koniecznym
przypisania konkretnemu podmiotowi odpowiedzialności karnej 124. W innych przepisach
stanowią zaś okoliczności wpływające na wymiar kary lub na możliwość orzeczenia kary lub
środka karnego 125 (por. np. art. 33 § 2 k.k., art. 45 § 1 k.k., art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 115
§ 3 k.k.), przy czym ich zaistnienie nie jest konieczne dla przypisania sprawcy realizacji
znamion przestępstwa. W obu przypadkach ich zaistnienie w rzeczywistości (w połączeniu
z określonym zachowaniem sprawcy – np. ich „przyjęciem”, „udzieleniem”, „osiągnięciem”)
stanowi prawnie relewantną okoliczność ujemnie ocenianą przez ustawodawcę. Jak słusznie
zauważa Przemysław Palka 126, pojęcie „korzyści” budzi na gruncie psychologii pozytywne
konotacje (można jedynie dodać, że nie tylko na gruncie psychologii, lecz również
w znaczeniu potocznym). Tymczasem prawo karne nadaje pojęciom „korzyści majątkowej”

120

Por. M. Bielski [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 37 do art. 204, s. 707; J. Warylewski [w:]
M. Flemming, M. Królikowski, B. Michalski, W. Radecki, R. A. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska,
A. Wąsek, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-221 k.k. Tom I, red.
A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010, Nb. 34 do art. 204, s. 1153.
121
Korzyść majątkowa lub osobista albo jej obietnica nie stanowią zaś w tym przypadku przedmiotu czynności
wykonawczej.
122
Por. F. Radoniewicz, Przestępstwo handlu ludźmi, Prokuratura i Prawo z 2011 r., Nr 10, s. 151;
M. J. Sokołowska-Walewska, Definicja handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego, Prokuratura i Prawo
z 2012 r., Nr 5, s. 102-104.
123
Por. O Górniok, O pojęciu „korzyści majątkowej” w prawie karnym (problemy wybrane), Państwo i Prawo
z 1978 r., Nr 4, s. 113; J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 85-86; W. Cieślak, Wymuszenie rozbójnicze, Kraków
2000, s. 184-185.
124
Por. J. Waszczyński, O „korzyści…, s. 85.
125
Ibidem.
126
[w:] Sprzedajne…, s. 441.
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i „korzyści osobistej” stygmat ujemny127. Korzyści te stają się czymś, czego sprawca nie
powinien był osiągnąć 128 lub nie powinien był chcieć osiągnąć. Okoliczność powyższa
powoduje, zdaniem tego Autora, iż prawo karne „nie zajmuje się prawnym, uczciwym
zwiększaniem możliwości finansowych (a także niemajątkowych, tj. osobistych) danej
osoby” 129.
Należy również stwierdzić, że można wyraźnie odróżnić od siebie dwa konteksty,
w jakich omawiane pojęcia występują w prawie karnym 130. W pierwszym z nich „korzyść
majątkowa” i „korzyść osobista” to pojęcia obiektywne, realnie występujące w rzeczywistości
społecznej (okoliczności strony przedmiotowej czynu zabronionego). W tym przypadku
stanowią one przedmiot, środek lub skutek przestępnego zachowania się sprawcy czynu 131.
W drugim przypadku stanowią zaś one cel działania sprawcy 132, pobudkę dla której realizuje
on znamiona strony przedmiotowej czynu (okoliczności strony podmiotowej czynu
zabronionego).
W tym miejscu należy odpowiedzieć na postawione na początku niniejszych rozważań
pytanie, czy omawiane pojęcia należy na gruncie prawa karnego wykładać – zgodnie z zasadą
zakazu wykładni homonimicznej – w sposób jednolity, niezależnie od kontekstu, w którym
występują, czy też ów kontekst jest na tyle istotny, że usprawiedliwia przełamanie tego
zakazu (który nie ma przecież charakteru absolutnego) 133. Poglądy doktryny prawa karnego
są w tej kwestii rozbieżne. Pogląd o jednolitości intepretacji omawianych pojęć podzielają m.
in.: Przemysław Palka 134, Wojciech Cieślak 135. Przeciwnego zdania są zaś Jan
Waszczyński 136 czy Oktawia Górniok 137. Autorzy ci różnicują sposób wykładni pojęcia
127

Zob. P. Palka, Sprzedajne…, s. 441.
Ibidem.
129
Tamże.
130
Por. O. Górniok, O pojęciu…, s. 113.
131
Zob. W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 190; J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 66.
132
W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 190; J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 66.
133
Zob. m. in.: L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 104-105; tenże, Wykładnia w orzecznictwie
sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 145-150; R. A. Stefański [w:] System Prawa Karnego…Tom 2, red.
T. Bojarski, s. 499-500. Zasada zakazu wykładni homonimicznej (nazywana także dyrektywą konsekwencji
terminologicznej) zabrania przyjmować, że w języku prawnym występują wyrażenia wieloznaczne, a więc
zabrania nadawać temu samemu wyrażeniu różne znaczenia w różnych przepisach. Zakaz ten nie ma jednak
charakteru absolutnego. Por. L. Morawski, Wykładnia…, s. 145-150.
134
Sprzedajne…, s. 473;
135
[w:] Wymuszenie…, s. 183 i n.
136
O „korzyści”…, s. 72-76.
137
O pojęciu…, s. 114-117.
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„korzyści majątkowej” w zależności od kontekstu, w jakim występuje, stosownie do
przyjętych przez siebie kryteriów. Kryteria te jednak różnią się u tych przedstawicieli
doktryny prawa karnego.
I tak, O. Górniok wychodzi z założenia, że pojęcie korzyści majątkowej występuje
w systemie prawa karnego, którego podstawową funkcją jest funkcja ochronna 138. Cel
ochronny prawa karnego pozwala na rozstrzygnięcie, czy w danym przepisie prawa karnego
pojęcie „korzyści majątkowej” odnosi się zarówno do korzyści „bezprawnych” jak
i „legalnych”, czy też ogranicza się wyłącznie do korzyści „bezprawnych” 139. Zdaniem
Autorki, „[…] rozstrzygnięcie omawianego problemu powinno się uzależniać od tego, czy
prawny, poza sferą przepisów karnych, charakter korzyści majątkowej powoduje, iż czyn,
którego ustawowy element stanowi ta korzyść, nie zagraża wcale, lub tylko w stopniu nie
uzasadniającym

represję

karną,

chronionemu

układowi

stosunków

społecznych,

reprezentowanemu przez poszczególne dobra społecznie cenne, rodzajowe czy bezpośrednie
przedmioty ochrony” 140. Wychodząc z tego założenia i dokonując analizy poszczególnych
przepisów zawierających pojęcie „korzyść majątkowa”, O. Górniok dochodzi do wniosku, że
„[…] korzyści majątkowe prawnie należne sprawcy tylko wówczas nie są korzyściami
majątkowymi w rozumieniu przepisów karnych, gdy ich prawny charakter powoduje, iż nie
zagrażają wcale, lub tylko w stopniu nieuzasadniającym przewidzianymi tymi przepisami kar,
dobrom chronionym przez te przepisy” 141. Przekładając te rozważania na grunt przestępstw
łapownictwa i dokonując analizy przedmiotu ochrony tych przestępstw, Autorka zauważa, że
istnieją dwa rodzaje uprawnień. Uprawnienia pierwszego typu (można by je określić jako
indywidualne) przysługują sprawcy imiennie i wynikają ze stosunku prawnego istniejącego
pomiędzy nim a osobą udzielającą korzyść 142. Przyjęcie tego typu korzyści przez
przekupywaną osobę nie naraża na niebezpieczeństwo dobra prawnego chronionego przez
przepisy o łapownictwie i płatnej protekcji aż w takim stopniu, by rodziło to konieczność
138

A zatem, według autorki, głównym celem prawa karnego jest „ochrona społeczeństwa przed czynami
zagrażającymi danemu układowi stosunków społecznych”. Zob. O. Górniok, O pojęciu…, s. 114.
139
Ibidem.
140
Cytat za: O. Górniok, O pojęciu…, s. 114.
141
O. Górniok, O pojęciu…, s. 117.
142
Por. O. Górniok, O pojęciu…, s. 116-117; taż [w] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski,
B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Michalski, A. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do
art. 222-316 k.k. Tom II, red. A. Wąsek, wyd. 3, Warszawa 2006, Nb. 17-18 do art. 228, s. 58. Typowym
przypadkiem tego typu uprawnień jest sytuacja wierzyciela, któremu przysługuje w stosunku do dłużnika
określone roszczenie)np. o zwrot pożyczki). Zdaniem O. Górniok, zwrot takiej pożyczki nie może zostać uznany
za „udzielenie korzyści majątkowej” w rozumieniu przepisów o łapownictwie.
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sięgnięcia po reakcję prawnokarną 143. Inaczej rzecz ma się z korzyściami „prawnymi”
drugiego typu (które można określić jako generalne), których wyróżnikiem jest to, że
przysługują sprawcy przestępstwa korupcyjnego „biernego” na równi z innymi osobami,
„[…] szerszą czy węższą grupą takich osób spełniających w danym systemie prawnym te
same warunki (np. prawo do pracy, zajęcia określonego stanowiska, leczenia sanatoryjnego,
itp.” 144. Jak zauważa O. Górniok, „gwarantowane prawem zaspokajanie pewnych potrzeb
materialnych nie może być częstokroć realizowane równocześnie wobec wszystkich
uprawnionych. Zachowanie pewnej kolejności bywa z reguły określone odpowiednimi
przepisami. Naruszanie ich sprawia, że przyjęta korzyść przestaje być należna, godziwa.
Przyjmujący ją w związku z pełnioną funkcją niejako wyprzedza innych na równi z nim
uprawnionych, stawia siebie w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do tych, którzy takiej
sytuacji nie mają” 145. W konkluzji Autorka stwierdza, że korzyść majątkowa w rozumieniu
przepisów karnych to „[…] korzyść zaspokajająca w pierwszym rzędzie potrzebę materialną,
której osiągnięcie zmienia stan majątkowy sprawcy lub osoby, której ją przysparza, a taka
zmiana

nie

jest

uzasadniona

uprawnieniami

przysługującymi

sprawcy

imiennie,

wynikającymi ze stosunku prawnego między nim a osobą fizyczną lub prawną pokrzywdzoną
jego działaniem” 146.
Tego rodzaju ujęcie skrytykowane zostało przez J. Waszczyńskiego, który zarzuca mu
wewnętrzną sprzeczność, brak precyzji i odwrócenie logicznej kolejności problemów 147.
Sprzeczność polega, zdaniem tego Autora, na tym, że ujęcie zaproponowane przez
O. Górniok zakłada, że „[…] korzyść majątkowa może się sprawcy prawnie należeć, a mimo
to jej uzyskanie może godzić aż tak dalece w chronione przez prawo karne dobra, iż działanie
w celu jej uzyskania wymagać będzie represji karnej. Innymi słowy, korzyść majątkowa, dla
której sprawca ma akceptację w dziedzinie prawa cywilnego, administracyjnego i in., może
spotkać się z ostrym potępieniem w prawie karnym, czyli w jednym i tym samym systemie
prawnym – prawo karze za to, na co pozwala” 148. Brak precyzji krytykowanego przez
J. Waszczyńskiego stanowiska zasadza się w tym, że jego zdaniem korzystanie z funkcji
143

Zob. O. Górniok, O pojęciu…, s. 115-117.
Cyt. za: O. Górniok [w:] Kodeks karny…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 18 do art. 228, s. 58. Por. taż,
O pojęciu…, s. 116.
145
O. Górniok [w:] Kodeks karny…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 18 do art. 228, s. 58.
146
O. Górniok, O pojęciu…, s. 117.
147
Zob. J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 73-74.
148
Zob. J. Waszczyński, O korzyści…, s. 73.
50
144

publicznej dla „wyprzedzania” innych osób w realizacji przysługujących im uprawnień „[…]
jest niewątpliwie naganne i uzasadniać może ewentualnie odpowiedzialność dyscyplinarną,
tym niemniej nie jest ono działaniem bezprawnym choćby dlatego, że brak jest przepisów,
które wyraźnie regulowałyby kolejność w korzystaniu z dóbr i pozwoliły ustalić fakt
„wyprzedzenia”. Tam zaś, gdzie przepisy takie istnieją, czynność staje się bezprawna przez
sam fakt ich naruszenia” 149. Zarzucając zaś propozycji O. Górniok odwrócenie logicznej
kolejności problemów, J. Waszczyński stwierdza, że „według niej bowiem korzyść
majątkowa prawnie należna interesuje prawo karne wtedy, gdy jej osiągnięcie grozi
chronionym dobrom prawnym tak dalece, że zasługuje ono na karę. Tymczasem istota
problemu sprowadza się do pytania czy osiągnięcie korzyści majątkowej prawnie należnej
może w ogóle stwarzać tego rodzaju zagrożenie, które uzasadniałoby interwencję
prawnokarną” 150.
Kryterium różnicującym sposób wykładni pojęcia „korzyść majątkowa”, przyjęte
przez J. Waszczyńskiego jest związane z rolą, jaką ten termin pełni w poszczególnych
przepisach prawa karnego i z tym, czy korzyść ma charakter bezpośredni (czyli czy dla jej
uzyskania wystarczy samo zrealizowanie znamienia czasownikowe danego typu czynu
zabronionego), czy też pośredni (co ma miejsce, „[…] gdy jej uzyskanie wymaga odrębnych
od samego działania przestępnego czynności” 151). Autor analizując orzecznictwo Sądu
Najwyższego dochodzi do wniosku, że w przypadku, w którym „[…] korzyść majątkowa
występuje jako cel działania sprawcy (choćby cel ten nie stanowił przestępstwa), wówczas
w prawie karnym zawsze chodzi o korzyść majątkową bezprawną. Jeżeli natomiast korzyść
majątkowa stanowi wyłącznie środek działania przestępnego, wówczas charakter (prawny czy
bezprawny) korzyści majątkowej jest bez znaczenia zarówno dla kwalifikacji czynu, jak
i w zasadzie – dla wymiaru kary” 152. W przypadku sytuacji, gdy korzyść majątkowa pełni
w danym układzie faktycznym rolę podwójną – zarówno środka działania przestępnego, jak
i celu działania sprawcy (jak zdaniem J. Waszczyńskiego jest najczęściej w przypadku
przestępstwa przekupstwa), konieczna jest ocena prawności korzyści 153. Autor stwierdza
również, że jeśli idzie o korzyść majątkową pochodzącą bezpośrednio z przestępstwa, to ze
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swej istoty jest ona korzyścią kryminalnie bezprawną 154. W przypadku korzyści pośrednich,
ocena czynności prowadzących do jej uzyskania „[…] musi być prowadzona z punktu
widzenia ich zgodności z przepisami wszelkich dziedzin prawa” 155. Dochodzi on do
konkluzji, że „korzyść majątkowa uzyskana w drodze rozboju będzie zawsze korzyścią
kryminalnie bezprawną, podobnie jak korzyść osiągnięta w drodze oszustwa czy łapownictwa
biernego. Natomiast korzyść majątkowa uzyskana przez nadużycie uprawnień może mieć
charakter zarówno bezprawia kryminalnego, jak i ogólnego” 156.
Wydaje się, że zarówno O. Górniok, jak i J. Waszczyński nie przedstawili
satysfakcjonujących argumentów za tezą o konieczności zróżnicowania wykładni pojęć
„korzyść majątkowa” i „korzyść osobista” w zależności od kontekstów, w jakich terminy te
występują. Odstępstwo od zasady zakazu interpretacji homonimicznej (należącej do
podstawowych zasad wykładni językowej) jest wprawdzie możliwe, ale wyłącznie
w wyjątkowych sytuacjach, usprawiedliwionych szczególnym kontekstem, w jakich to
wyrażenie się znajduje 157. Brak przekonującego wskazania takiego uzasadnienia, a także brak
wyraźnej wypowiedzi ustawodawcy w tym względzie, przesądza w moim przekonaniu, iż
pojęciom „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista” należy nadawać jednakowe znaczenie
w całym systemie prawa karnego.
Przechodząc do wykładni pojęć „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”,
przypomnieć należy, iż ich definicja legalna zawarta w art. 115 § 4 k.k. nie jest definicją
pełną i nie pozwala na odnalezienie kryteriów, które pozwoliłyby na jednoznaczne
rozstrzygnięcie wszystkich problemów wykładniczych. Przesądza ona jedynie w sposób
jednoznaczny, że o korzyści majątkowej lub osobistej w rozumieniu polskiego prawa karnego
możemy mówić nie tylko wówczas, gdy jest to korzyść dla sprawcy czynu zabronionego, lecz
także gdy jest ona korzyścią dla kogoś innego 158. Powyższe zastrzeżenie ma oczywiście
niebanalne znaczenie dla analizy typów przestępstw korupcyjnych. Takie ujęcie definicji
legalnej powoduje bowiem, że z realizacja ich znamion nie następuje wyłącznie w sytuacji,
154
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Ibidem.
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52
155

gdy osoba przyjmuje korzyść przeznaczoną dla jej własnego użytku, ale również gdy jest
korzyścią dla podmiotu trzeciego.
Można wyróżnić następujące podstawowe kwestie sporne, wiążące się z interpretacją
omawianych terminów: „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”:
A) jakie jest kryterium definicyjne „korzyści”, czyli innymi słowy - co pozwala na
odróżnienie „korzyści” od „nie-korzyści”?,
B) jak należy rozumieć pojęcia „korzyści majątkowej” i „korzyści osobistej”, jakie są
kryteria pozwalające na oddzielenie ich od siebie i czy podział ten ma charakter rozłączny?,
C) czy o „korzyści” w rozumieniu prawa karnego mówimy wyłącznie, gdy ma ona
charakter „bezprawny”, „nie mający podstawy prawnej”, „nienależny”, „niegodziwy”,
„sprzeczny z zasadami współżycia społecznego” 159?
Ad. A). Analizując pojęcie „korzyści” z czysto językowego punktu widzenia
stwierdzić należy, że zgodnie z definicją słownikową, „korzyść” to „pomyślny rezultat
czegoś, pożytek, zysk” 160. Polska doktryna prawa karnego w przeważającej części 161
akceptuje stanowisko Zbigniewa Sobolewskiego, wyrażone jeszcze na gruncie k.k. z 1932 r.
(które przez tego Autora zostało zresztą przejęte z doktryny włoskiej) 162, zgodnie z którym
„istotną cechą każdej korzyści jest jej zdolność do zaspokojenia potrzeby” 163. Korzyść jest
więc zawsze dobrem. Zdaniem Z. Sobolewskiego, „tak jak potrzeby, tak też korzyści (dobra)
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161
Por. m. in.: J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny…, red. J. Giezek, teza 6 do art.
115 § 4, s. 714; A. Marek, Kodeks…, teza 2 do art. 115 § 4, s. 259; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom
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P. Wiatrowski, Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa,
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162
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podzielić można na materialne, które służą do zaspokojenia potrzeb związanych z fizycznym
bytem człowieka (potrzeb ciała) oraz niematerialne (duchowe), które zaspokajają potrzeby
intelektualne, moralne itp., a więc również potrzeby wynikające z ambicji lub próżności”164.
Autor podkreśla, że „korzyść nie jest wyłącznie atrybutem przedmiotu w sensie materialnym.
Może

być

nią

także

określone

zachowanie

się

(czyn,

zaniechanie,

znoszenie),

a w szczególności świadczenie usługi, np. transport osoby lub rzeczy, wyjednanie sympatii
u zwierzchnika” 165. Według Z. Sobolewskiego, „przedmioty materialne mogą być źródłem
zarówno korzyści materialnej (np. środki spożywcze), jak też duchowej (np. dzieła sztuki).
Podobnie rzecz ma się, jeśli idzie o korzyści wynikające z określonego zachowania się innej
osoby” 166. Z kolei kryterium rodzaju zaspakajanej potrzeby staje się dla Autora rozstrzygające
dla odróżnienia od siebie korzyści majątkowej (zaspakajającej potrzeby cielesne) od korzyści
osobistej (która zaspakaja potrzeby duchowe) 167. Podejście koncentrujące się na pojęciu
potrzeby, której zaspokojenie miałoby być cechą wyróżniającą „korzyść” w rozumieniu k.k.,
poddane zostało ostatnio słusznej krytyce przez Przemysława Palkę 168. Zwraca on uwagę na
fakt, że pojęcie potrzeby nie jest pojęciem prawa karnego, lecz właściwym dla psychologii,
w związku z powyższym analizując jego zakres (i co jest tego logiczną konsekwencją –
zakres korzyści, które mogą zaspokajać potrzeby), należy sięgnąć do tej właśnie dziedziny
nauki 169. Przeprowadzając obszerną analizy literatury psychologicznej w tym zakresie 170,
Autor zauważa, że w nauce psychologii pojęcie potrzeby jest definiowane w niezwykle
różnorodny sposób. Zarówno zakres tego terminu, jak i klasyfikacje potrzeb ludzkich
dokonywane przez poszczególnych uczonych z zakresu psychologii, są bardzo odmienne.
P. Palka zauważa, że najczęściej w psychologii potrzebę ujmuje się jako „stan organizmu
wywołujący potencjalną aktywność ukierunkowaną w stronę pewnych wartości, których
osiągnięcie prowadzić ma do zapewnienia organizmowi stanu pożądanego biologicznym,
psychologicznym, a zapewne i społecznym” 171. Cytując J. Reykowskiego, Autor stwierdza że
samych tylko potrzeb psychicznych jest „tak wiele, jak wiele psychologicznych warunków
musi być spełnionych, aby działalność człowieka mogła przebiegać płynnie i bez
164
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zakłóceń” 172. Z kolei za T. Tomaszewskim twierdzi, że „liczba potrzeb człowieka jest
nieograniczona, ponieważ nieograniczona jest liczba różnorodnych zależności, jakie mogą
zachodzić zarówno między nim a jego otoczeniem, jak i wzajemnych zależności między
procesami zachodzącymi w nim samym” 173. P. Palka dostrzega również, że dominujący
w polskiej doktrynie prawa karnego, a zapoczątkowany przez Z. Sobolewskiego, podział
potrzeb na materialne i duchowe jest tylko i wyłącznie jedną z wielu występujących w nauce
psychologii klasyfikacji potrzeb ludzkich 174. Odnosząc się do podziału potrzeb budzącego
wśród psychologów najmniejsze wątpliwości, Autor dzieli je na „[…] te najściślej związane
z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka (tzw. potrzeby biologiczne),
potrzeby sprzyjające życiu w grupie, ułatwiające funkcjonowanie człowieka jako jednostki
społecznej połączonej wieloma wzajemnymi zależnościami z innymi (potrzeby społeczne)
i potrzeby tzw. osobowe” (czyli te, które dotyczą pragnienia uznania i prestiżu lub wręcz
władzy nad innymi) 175. Potrzeby biologiczne to m. in. „[....] potrzeba tlenu, optymalnej
temperatury, snu, stymulacji sensorycznej (ciśnienie, światło, dźwięki, dotyk), potrzeby
pokarmowe, gatunkowe (głód seksualny, pragnienie trwałego związania się z innymi
człowiekiem, pragnienie dziecka) i poznawcze (potrzeba wiedzy, napływu stałych informacji
o otaczającym środowisku)” 176. Do potrzeb społecznych zalicza się z kolei „[…] potrzebę
afiliacji (nawiązywania przyjaźni i stosunków towarzyskich), przynależności i oparcia
(szukania poparcia, tworzenia zależności), odrzucania (okazywania komuś lekceważenia),
a także społecznej aktywności (w tym także zabawy i wesołych zebrań towarzyskich) oraz
potrzebę kontaktu, ogólną potrzebę życia w grupie, dowartościowania ze strony grupy,
„potrzebę kompetencji w znaczeniu skutecznego współdziałania z rzeczywistością” 177.
Wyliczając przykładowo potrzeby osobowe P. Palka wymienia „zarówno chęć otrzymywania
pochwał, nagród, wzbudzania szacunku, jak i niedopuszczania do poniżenia własnej
godności, unikania upokorzeń i wstydu, w tym również usprawiedliwiania swojego
postępowania, dodatniej samooceny, sensu i wartości, efektu, sławy, przeżywania siebie jako
wartości wyróżniającej się siłą atrakcyjnością, doznawanym współczuciem” 178. Konkludując
rozważania w tym zakresie, Autor zauważa, że spektrum możliwych korzyści osobistych –
172
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w prawnokarnym rozumieniu – wyodrębnianych ze względu na charakter zaspakajanej
potrzeby (niematerialnej) jawi się jako trudne do wyobrażenia, skoro „z nieograniczoną liczbą
potrzeb

wiąże

się

przecież

nieograniczona

liczba

zaspakajających

je

korzyści,

a w konsekwencji – obawa nieograniczonej penalizacji świadczeń związanych choćby
<<jedynie>> z potrzebą np. poznawczą, przynależności, kontaktu, dowartościowania czy
napływu informacji” 179. W konsekwencji P. Palka stwierdza, że kryterium zaspakajanej
potrzeby nie jest wystarczająco diagnostyczne dla odróżniania korzyści od nie-korzyści 180.
W moim przekonaniu dokonana przez P. Palkę krytyka kryterium zaspakajania
potrzeb ludzkich jako wyróżnika korzyści (dotyczy to zwłaszcza korzyści osobistej)
w rozumieniu prawa karnego, jawi się jako w pełni zasadna. Autor słusznie wskazuje, że
uznawanie faktu, że jakieś świadczenie czy zachowanie ludzkie zaspakaja potrzebę drugiego
człowieka, nie może stanowić warunku wystarczającego uznawania takiego zachowania za
udzielanie „korzyści majątkowej” lub „korzyści osobistej”. To kryterium jest nieostre
(w żaden sposób nie spełniające w moim przekonaniu wymogów wynikających z zasady
nullum crimen sine lege certa) oraz prowadzące do zbyt szerokiego pola kryminalizacji.
Przykłady podane przez Autora w oczywisty sposób jawią się jako nie wymagające
penalizacji, tymczasem wykładnia pojęcia „korzyść” dominująca w doktrynie prawa karnego
i orzecznictwie sądów powszechnych mogłaby doprowadzić do uznania ich za czyny
karalne 181.
Prezentując własne stanowisko na kryterium zdatne do oddzielania korzyści od niekorzyści, P. Palka stwierdza, że „środkiem sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
powinna być wyłącznie korzyść rozumiana lub wręcz zdefiniowana jako wartości pieniężne,
rzeczy oraz każda inna czynność o charakterze przysparzającym i nieekwiwalentnym,
w wyniku której następuje zwiększenie aktywów masy majątkowej bądź też zmniejszenie
179
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pasywów w postaci zaoszczędzenia wydatków czy też uniknięcia straty materialnej” 182. Nie
jest przy tym do końca jasne, czy twierdzenie Autora ma charakter postulatu de lege lata czy
też de lege ferenda. W każdym bądź razie jego akceptacja prowadziłaby do ograniczenia
pojęcia „korzyści” do aktualnego rozumienia „korzyści majątkowej”. Przyznaje on sam, że
„takiego właśnie zakresu definicyjnego nie wyczerpałyby niektóre przysporzenia (a może
nawet większość z nich) wchodzące w skład obecnego pojęcia „korzyści osobistej” 183.
Zdaniem P. Palki tak rozumiana „korzyść” nie obejmowałaby takich sytuacji jak: udzielenie
dodatkowego urlopu, ograniczenia obowiązków, obietnicy wpływowej znajomości bądź
korzystnej dla danej osoby wzmianki w prasie, przemijających przyjemności estetycznych czy
wreszcie „wartości związanych li tylko z udzieleniem (przyjęciem) dozwolonej korzyści,
takich jak czas, termin, miejsce wykonania danego zobowiązania, kolejność” 184. W ocenie
Autora

większość

wspomnianych

przysporzeń

wyczerpywałaby

znamiona

innych,

łatwiejszych do udowodnienia, przestępstw, a bez wątpienia stanowiłaby przesłankę
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 185.
W moim przekonaniu, propozycja przedstawiona przez P. Palkę zbytnio zawęża
zakres kryminalizacji przestępstw korupcyjnych, zwłaszcza jeśli ma się na uwadze
zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej 186. Z drugiej strony, powszechnie
182

P. Palka, Sprzedajne…, s. 450-451.
P. Palka, Sprzedajne…, s. 451.
184
Ibidem.
185
P. Palka, Sprzedajne…, s. 451-452.
186
Które posługują się szerokimi sformułowaniami w odniesieniu do przedmiotu łapówki (przykładowo:
„korzyść dowolnego rodzaju”, „jakakolwiek nienależna korzyść pieniężna lub inna korzyść”, „nienależna
korzyść”), nakazującymi objąć zakresem penalizacji wszystko, co sprawia, że funkcjonariusz publiczny lub
osoba trzecia znajduje się w lepszej sytuacji, niż była przed popełnieniem przestępstwa. Korzyść może mieć
zarówno charakter materialny, jak i niematerialny, posiadać wartość ekonomiczną, jak i jej nie mieć. Szeroko na
temat przedmiotu korupcyjnego oddziaływania w prawie międzynarodowym por. M. Kubiciel, Core Criminal
Law Provisions in the United Nations Convention Against Corruption, International Criminal Law Review,
2009, vol. 9; C. Nowak, Korupcja…, s. 215; Explanatory Report on the Convention on the fight against
corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
(Text approved by the Council on 3 December 1998) (98/C 391/01), Dz. U. WE Nr C 391, opubl. 15.12.1998 r.,
teza 2.4; Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the
International Business Transactions [w:] Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the
International Business Transactions and Related Documents, OECD 2011, teza 8, s. 15; E. K. Spahn, Local Law
Provisions Under the OECD Anti-bribery Convention, Syracuse Journal of International Law and Commerce,
Spring 2011, vol. 39, s. 249-301; J. Wouters, C. Ryngaert, A.S. Cloots, The Fight Against Corruption in the
Internatonal Law, Leuven Centre for Global Governance Studies. Working Paper No. 94 – July 2012, s. 36-38;
M. Cleveland, C. M. Favo, T. J. Frecka, C. L. Owens, Trends in the International Fight Against Bribery and
Corruption, Journal of Business Ethics, 2009, vol. 90; S. R. Salbu, Transnational Bribery: the Big Questions,
Northwestern Journal of International Law and Business, Winter 2011, vol. 21; A. Makinwa, The rules
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przyjmowane kryterium „zaspakajania potrzeby ludzkiej” jako wyróżnika korzyści w sposób
oczywisty jawi się jako rodzące zbyt daleko idącą kryminalizację. Powstaje zatem potrzeba
wykładni wyważonej, opartej na kryterium uogólniającym pozwalającym ma optymalny
zakres penalizacji czynów korupcyjnych (przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę faktu, że
pojęcia „korzyści majątkowej” i „korzyści osobistej” występują również w innych przepisach
prawa karnego).
Należy również podkreślić, iż dominujące w doktrynie prawa karnego kryterium
„zaspakajanej potrzeby ludzkiej” wydaje się całkowicie nieadekwatne w świetle faktu, że
zgodnie z treścią art. 115 § 4 k.k. korzyść majątkowa, jak i osobista mogą być przyjmowane
zarówno na rzecz osoby fizycznej (człowieka), jak i podmiotów zbiorowych (w szczególności
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
Zastosowanie omawianego kryterium w odniesieniu do tego rodzaju podmiotów jest
całkowicie bezprzedmiotowe, bowiem takie podmioty nie posiadają „potrzeb”, które możnaby
zaspokoić poprzez przyjęcie korzyści.
Wydaje się, że dla osiągnięcia pożądanego rezultatu wykładni właściwe jest
połączenie dwóch kryteriów, których kumulatywne spełnienie jest konieczne dla uznania
danego świadczenia za „korzyść” w rozumieniu k.k.: a) zaspakajanej potrzeby ludzkiej (o ile
podmiotem przyjmującym jest osoba fizyczna) i b) wytworzenia sytuacji obiektywnie lepszej
niż przed popełnieniem przestępstwa, uprzywilejowującej sprawcę (lub osobę przyjmującą
korzyść) w stosunku do innych podmiotów. To drugie kryterium zaczerpnięte zostało
z wypowiedzi doktryny międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego i sposobu
rozumienia przedmiotu sprzedajności w niektórych państwach europejskich (w szczególności
Wielkiej Brytanii 187, Szwecji 188 i Finlandii 189). Proponowany sposób interpretacji pozwala
regulating transnational bribery: achieving a common standard?, International Business Law Journal, 2007, vol.
1; B. Crutchfield George, K. A. Lacey, J. Birmele, The 1998 OECD Convention: an Impetus for Worldwide
Changes in Attitude Toward Corruption in Business Transactions, American Business Law Journal, 2000, vol.
37; P. Johnstone, International controls of corruption: recent responses from the USA and the UK, Journal of
Financial Crime, 2004, vol. 11(3);
187
Na temat brytyjskiego ustawodawstwa antykorupcyjnego (tzw. Bribery Act 2010), a w szczególności
odnośnie do sposobu rozumienia użytego w nim znamienia „nienależna korzyść” por. G. Sullivan, The Bribery
Act 2010: part. 1: an overview, Criminal Law Rewiev, 2011, vol. 2; S. Gentle, The Bribery Act 2010: part.
2: the corporate offence, Criminal Law Rewiev, 2011, vol. 2; C. Monteith, The Bribery Act 2010: part.
3: enforcement, Criminal Law Rewiev, 2011, vol. 2; N. Cropp, The Bribery Act 2010: Part 4: a comparison with
the Foreign Corrupt Practices Act: nuance v nous, Criminal Law Rewiev, 2011, vol. 2; C. Rose, The UK
Bribery Act 2010 and accompanying guidance: belated implementation of an OECD anti-bribery Convention,
International and Comparative Law Quarterly, 2012, vol. 61; S. G. Hunter, A comparative analysis of the
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z jednej strony na możliwość odwoływania się do dotychczasowego szerokiego dorobku
doktryny i orzecznictwa, a z drugiej na ograniczenie nadmiernego zakresu kryminalizacji.
Pierwsze kryterium z przyczyn wskazanych powyżej stosować należy jedynie w przypadku,
gdy podmiotem uzyskującym korzyść jest osoba fizyczna. W innych sytuacjach należy
stosować wyłącznie kryterium drugie.
Podsumowując powyższe rozważania, w moim przekonaniu o korzyści w rozumieniu
polskiego prawa karnego można mówić w sytuacji świadczenia poprawiającego sytuację
sprawcy przestępstwa (lub osoby przyjmującej świadczenie) w stosunku do innych osób
i zaspakajającego jakąś jego potrzebę. Zgodzić należy się z tymi autorami, że korzyściami
mogą być dobra (wyodrębnione przedmioty materialne), a także zachowania ludzkie,

Foreign Corrupt Practice Act and the U.K. Bribery Act and the practical implication of both on international
business, ILSA Journal of International and Comparative Law, Fall 2011, vol. 18; S. Korkor, Anti-bribery
legislation in the United States and United Kingdom: a comparative analysis of scope and sentencing, Missouri
Law Rewiev, 2010, vol. 76; B. W. Bean, E. H. MacGuidwin, Expansive reach-useless guidance: an introduction
to the U.K. Bribery Act 2010, ILSA Journal of International and Comparative Law, Spring 2012, vol. 18;
J. Horder, Bribery as a form of criminal wrongdoing, Law Quarterly Rewiev, 2011, vol. 127(Jan); J. L. Bonneau,
Combating foreign bribery: legislative reform in the United Kingdom and prospects for increased global
enforcement, Columbia Journal of Transnational Law, 2011, vol. 49; S. White, “Yes, we can!”. The UK Bribery
Act 2010, Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum, 2011, vol. 1; R. Z. Torres-Flores, The
Bribery Act’s new approach to corporate hospitality, Virginia Journal of International Law Digest, 2011, vol.
52; S. Sheikh, The Bribery Act 2010: commercial organisations beware!, International Company and
Commercial Law Review, 2011, vol. 22(1); P. Yeoh, The UK Bribery Act 2010: contents and implications,
Journal of Financial Crime, 2012, vol. 19(1); Bribery Act 2010. Explanatory Notes,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/notes/contents; Bribery Act 2010: Joint Prosecuction Guidance of
The Director of The Serious Fraud Office and The Director of Public Prosecutions,
http://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2011/bribery-act-prosecution-guidancepublished.aspx.
188
Odnośnie do szwedzkiego ustawodawstwa antykorupcyjnego, które weszło w życie w dniu 1 lipca 2012 r.
por. B. Svensson, New penal provisions in Sweden on bribery: summary, SOU 2010: 38 [w:] New types of crime.
Proceedings of the International Seminar held in connection with HEUNI’s thirteen anniversary. Helsinki 20
October 2011, ed. M. Joutsen, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United
Nations (HEUNI), Publication Series No. 74, Helsinki 2012; A. von Sydow, Sweden, Reveu internationale de
droit pénal, 2003, vol. 1(74); OECD, Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in
Sweden, June 2012; OECD, Sweden. Phase 2. Report on the Appliaction of the Convention on Fighting Bribery
of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating
Bribery in International Business Transactions, September 2003; GRECO, Third Evaluation Round. Evaluation
Report on Sweden on Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), adopted by GRECO at its 41st Plennary
Meeting (Strasbourg, 16-19 February 2009),
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W kwestii fińskich regulacji antykorupcyjnych por. J. Peurala, Assesing the Corruption Prevention Measures
and the Bribery Criminalisations in the Finnish Anti-Corruption Framework, European Journal of Crime,
Criminal Law and Criminal Justice, 2011, vol. 19; A. Pihlajamäki, Finland, Reveu internationale de droit pénal,
2003, vol. 1(74); GRECO, Third Evaluation Round. Evaluation Report on Finland on Incriminations (ETS 173
and 191, GPC 2), adopted by GRECO at its 35th Plennary Meeting (Strasbourg, 3-7 December 2007).
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zwłaszcza polegające na świadczeniu usług 190. Zachowania ludzkie, o których mowa, mogą
polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu191. Aby jednak zachowanie ludzkie mogło
zostać uznane za korzyść w rozumieniu prawnokarnym, musi mieć pewien efekt w postaci nie
tylko zaspokojenia potrzeby (co, jak wskazano wyżej, dotyczyć może wyłącznie osób
fizycznych), ale także obiektywnego poprawienia sytuacji sprawcy lub osoby przyjmującej
korzyść.
Należy też podkreślić, że słuszny jest pogląd, zgodnie z którym podział korzyści na
majątkowe i osobiste jest podziałem wyczerpującym, co oznacza, że nie można twierdzić, że
istnieją jeszcze jakieś „inne” korzyści, niewyczerpujące się w tym podziale 192.
Ad. B). Opisując środki przekupstwa ustawodawca odróżnił od siebie pojęcie
„korzyści majątkowej” od „korzyści osobistej”. Takie postawienie sprawy rodzi
automatycznie wiele pytań – jak pojęcia te powinny być rozumiane, jakie są kryteria
pozwalające na oddzielenie ich od siebie i czy podział ten ma charakter rozłączny? Na
wstępie należy stwierdzić, że w odniesieniu do powyższych problemów występują
w doktrynie i orzecznictwie istotne rozbieżności poglądów.
Wydaje się, że spośród wymienionych powyżej rozbieżności stosunkowo najmniej
kontrowersji w nauce i judykaturze budzi określenie „korzyści majątkowej”. Analizując tę
zbitkę językową w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że występujący w niej przymiotnik
„majątkowy” z czysto językowego, słownikowego punktu widzenia, oznacza: „dotyczący
stanu posiadania” 193. Kwestie związane z prawami i obowiązkami majątkowymi
(odnoszącymi się do stanu posiadania w potocznym rozumieniu tego słowa) uregulowane są
przede wszystkim w prawie prywatnym, a w szczególności w prawie cywilnym. Wydaje się
więc oczywistym, że analizując pojęcie „korzyści majątkowej”, należy się odwołać do
terminu „majątek”, który ma swoje określone znaczenie w języku prawniczym,
w szczególności w nauce prawa cywilnego 194. Warto również zauważyć, że również samo
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Por. m. in.: Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 220; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 99; O. Górniok,
O pojęciu…, s. 109.
191
Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 220.
192
Zob. P. Palka, Sprzedajne…, s. 447-449.
193
Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 2, Warszawa 2003, s. 532. Por. też
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 86.
194
W sprawie cywilistycznego ujęcia terminu „majątek” por. m. in.: S. Grzybowski [w:] System Prawa
Cywilnego. Tom I. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 46260

pojęcie „korzyść majątkowa” jest terminem nie tylko prawa karnego, ale i prawa cywilnego.
Jak słusznie zauważył J. Waszczyński, „w cywilistyce termin ten określony został
w szczególności w ramach instytucji bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405-411 k.c.)195.
Wydaje się zatem, że analizując znaczenie tego pojęcia nie należy odrywać się od sposobu
jego rozumienia w prawie cywilnym, chociażby w celu podjęcia próby realizacji postulatu
spójności systemu prawnego. Żadne względy nie przemawiają zaś za odmiennym
rozumieniem omawianego terminu w prawie karnym, niż w prawie prywatnym.
Jeśli idzie o określenie pojęcia „majątku”, to w cywilistyce „nazwa ta oznacza,
w szerszym jej znaczeniu, ogół praw majątkowych przysługujących określonemu podmiotowi
(osobie fizycznej lub prawnej) oraz ogół ciążących na tym podmiocie obowiązków
majątkowych, w węższym zaś znaczeniu – ogół samych tylko praw majątkowych” 196. Warto
przy tym jednak zauważyć, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym katalog
podmiotów praw i obowiązków majątkowych nie ogranicza się wyłącznie do osób fizycznych
i osób prawnych, lecz obejmuje również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c.) 197. Stefan Grzybowski
twierdzi, że „współczesna polska nauka prawa cywilnego opowiada się zgodnie za koncepcją
majątku w węższym znaczeniu, obejmując tym pojęciem jedynie prawa majątkowe (aktywa).
Obowiązki (zobowiązania, długi), czyli pasywa, nie wchodzą zatem w skład majątku lecz
<<obciążają majątek>> i obniżają jego wartość ekonomiczną, gdyż z majątku właśnie będą
zaspokajane. Postanowienia k.c. z reguły mówią o majątku w węższym znaczeniu” 198. Szerzej
rozumianego pojęcia „majątek” przepisy prawa prywatnego używają, zdaniem autora,
rzadko 199. O majątku mówimy zatem „[…] oznaczając prawa majątkowe danego podmiotu,
rozpatrywane w dokonywanej czynności prawnej, analizowanym przepisie itp.”, a pojęcie to
„oznacza składniki mienia dające się wyodrębnić jako zespół aktywów (nieraz i pasywów),

466; W. J. Katner [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 1177.
195
Zob. J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 66.
196
Zob. S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom I…, red. S. Grzybowski, s. 462 i powołaną tam
literaturę.
197
Por. J. Frąckowiak [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I…, red. M. Safjan, s. 1086-1100, a także uwagi
M. Pazdana zawarte w tym samym dziele na s. 915-922.
198
S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom I…, red. S. Grzybowski, s. 463.
199
Przede wszystkim jeśli idzie o przepisy dotyczące spadku, albowiem sukcesję ogólną lepiej wyjaśnić
posługując się szerszym niż węższym ujęciem majątku. Por. S. Grzybowski, op. cit., s. 463-464.
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będących przedmiotem dziedziczenia, obrotu, zabezpieczenia wierzytelności, podstawą
odpowiedzialności za zobowiązania itp.” 200.
Uzyskanie przez wzbogaconego korzyści majątkowej bez prawnego usprawiedliwienia
określa się jako stan wzbogacenia, który stanowi podstawową przesłankę zobowiązania
z tytułu tzw. bezpodstawnego wzbogacenia 201. W cywilistyce przyjmuje się szerokie
rozumienie pojęcia korzyści majątkowej, które obejmuje „wszelkie wypadki polepszenia
sytuacji prawnej w wymiarze bezpośrednio uwarunkowanym interesem ekonomicznym
wzbogaconego” 202. Co istotne, „wzbogacenie może polegać na przybytku majątkowym, czyli
zwiększeniu aktywów, jak i uniknięciu ubytków, czyli zmniejszeniu pasywów” 203.
Zwiększenie aktywów polega na wejściu do majątku wzbogaconego korzyści majątkowych,
zaś zmniejszenie pasywów na zaoszczędzeniu wydatków 204. Korzyścią majątkową
w rozumieniu art. 405 k.c. jest zatem nie tylko bezpośrednie przesunięcie wartości
majątkowych z majątku zubożonego do majątku wzbogaconego, ale również zapłacenie przez
zubożonego długu, do którego zapłaty był zobowiązany wzbogacony 205. Jak podkreśla się
w nauce prawa cywilnego, „w granicach wartości majątkowych wzbogacenie może przybrać
najróżniejsze formy. Mogą polegać na nabyciu rzeczy lub praw, na korzystaniu z cudzych
usług, na używaniu i ciągnięciu innych pożytków z cudzych uprawnień, na zwolnieniu od
długu lub ograniczenia rzeczowego, na rozszerzeniu lub umocnieniu istniejącego prawa
itp.” 206. Ten ostatni przypadek obejmuje m. in. sytuacje uzyskania przez wierzyciela lepszego
miejsca hipotecznego, ustanowienia prawa zastawu lub poręki, nie rozpościera się zaś na
przypadki polepszenia sytuacji procesowej przez ułatwienie dowodu, jak również odmowy
wydania dokumentu stwierdzającego istnienie zobowiązania lub wydania pokwitowania 207.
200

Zob. W. J. Katner [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I…, red. M. Safjan, s. 1177.
Por. art. 405 k.c., zgodnie z którym „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej
osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.
Zob. P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 241.
202
Por. P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI…, red. A. Olejniczak, s. 241.
203
Zob. A. Ohanowicz [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 481. Por. także P. Mostowik [w:] System
Prawa Prywatnego. Tom VI…, red. A. Olejniczak, s. 242 i przywołaną tam literaturę.
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Zob. P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI…, red. A. Olejniczak, s. 242 i przywołaną tam
literaturę.
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Tamże.
206
Zob. A. Ohanowicz [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 479.
207
Tamże, s. 480.
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Rzeczą sporną w cywilistyce jest zaś, czy za korzyść majątkową można uznać uzyskanie
posiadania, choć przeważa stanowisko udzielające twierdzącej odpowiedzi na to pytanie 208.
Za korzyść majątkową nie jest natomiast uważane uzyskanie samego dzierżenia, ani też
faktycznej możliwości rozporządzenia jakimś przedmiotem bez nabycia prawa podmiotowego
(np. w razie wpisu nieuprawnionego do księgi wieczystej, nieuzasadnionego stwierdzenia
nabycia spadku itp.) 209. Co istotne, pojęcie korzyści majątkowej rozumie się w sposób
obiektywny, tj. odwołujący się do wartości rynkowej wzbogacenia, a nie poprzez odwołanie
się do subiektywnych ocen wzbogaconego 210.
Cywilistyczne ujęcie „korzyści majątkowej” kładzie zatem akcent na przesunięciu
majątkowym między dwoma podmiotami, określanymi jako wzbogacony i zubożony211.
W moim przekonaniu, takie rozumienie omawianego terminu jest właściwe również dla
prawa karnego. Za słuszny należy zatem uznać dominujący w nauce prawa karnego
i judykaturze Sądu Najwyższego pogląd, zgodnie z którym „[…] uzyskanie przez określoną
osobę korzyści majątkowej manifestuje się powiększeniem jej majątku, tj. powiększeniem
tzw. aktywów majątkowych lub pomniejszeniem tzw. pasywów majątkowych, albo też
w uniknięciu przez nią zmniejszenia majątku (niekoniecznie zmniejszenia majątku w ogóle,
również zmniejszenia w wyższym stopniu”) 212. W moim przekonaniu słuszne jest stanowisko,
zgodnie z którym korzyść majątkowa musi mieć wartość, którą można wyrazić
w pieniądzu 213. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na treść art. 45 § 1 k.k. mówiącego
o przepadku korzyści majątkowych lub ich równowartości. Brzmienie tego przepisu wskazuje
208

Por. A. Ohanowicz [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I…, red. Z. Radwański, s. 479-480;
P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI…, red. A. Olejniczak, s. 244-245 i przywołaną przez tych
Autorów literaturę.
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A. Ohanowicz [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I…, red. Z. Radwański, s. 480.
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Tamże, s. 481.
211
Por. J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 66-67 i przywołaną tam literaturę.
212
Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 10 do art. 115 § 4, s. 1368. Por. również m. in.:
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 24 do art. 228, s. 1160; taż, W związku z pełnieniem
funkcji publicznej” jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej – zarys wybranych
problemów, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2009 r., Nr 1, s. 76-77; A. Zoll [w:] K. Buchała,
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 627; K. Buchała [w:] K. Buchała,
Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, wyd. II, Kraków 1994,
s. 506; J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 5 do art. 115 § 4;
A. Marek, Kodeks…, teza 1 do art. 115 § 4, s. 259; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek,
R. Zawłocki, Nb. 39 do art. 296a, s. 39; I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem,
Warszawa 1972, s. 375; P. Palka, Sprzedajne…, s. 450-451; O. Górniok, O pojęciu…, s. 109-110; uchwała
pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r.,
Nr 3, poz. 2.
213
Tak m. in.: I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, wyd. 9, Warszawa 1989, s. 456.
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w sposób jednoznaczny, że korzyść majątkowa w rozumieniu kodeksu karnego musi posiadać
swoją „równowartość”. W przeciwnym razie jego praktyczne zastosowanie byłoby
niemożliwe w sytuacji wyzbycia się przez sprawcę przestępstwa pierwotnej korzyści
majątkowej. Równowartość, o której mowa, musi mieć charakter ekonomiczny. W doktrynie
prawa cywilnego przyjmuje się, że ilekroć przepisy tej gałęzi prawa mówią o wartości, mają
na myśli „[…] stopień obiektywnej użyteczności przedmiotu stosunku cywilnoprawnego,
zmierzony i określony w pieniądzu lub w innym mierniku spełniającym tę funkcję”214.
Prawna i faktyczna zdolność to określania obiektywnej wartości ekonomicznej przedmiotów
stosunków cywilnoprawnych jest podstawową cechą pieniądza. Dlatego też należy uznać, iż
korzyść majątkowa musi mieć określoną wartość ekonomiczną, którą da się wyrazić
w pieniądzu. Nie można natomiast zgodzić się z tymi autorami 215, którzy twierdzą, że aby
można było mówić o korzyści majątkowej w prawie karnym, konieczne jest również
ustalenie, że dane świadczenie zaspokoiło potrzebę materialną człowieka w większym
stopniu, niż potrzebę niematerialną.
Omawiana w tym miejscu kwestia wiąże się ściśle z problemem kryterium
różnicującym pojęcia „korzyści majątkowej” od „korzyści osobistej”. Spór w doktrynie prawa
karnego dotyczy również tego, czy podział korzyści na majątkowe i osobiste ma charakter
rozłączny czy też między zakresami tych pojęć zachodzi stosunek krzyżowania 216. Zdaniem
Oktawii Górniok i Roberta Zawłockiego korzyści można podzielić na majątkowe, osobiste
i majątkowo-osobiste, mające charakter mieszany 217. Najczęściej przyjmowanym w nauce
214

Zob. S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom I…, red. S. Grzybowski, s. 444.
Por. m. in.: Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 223; A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 126, 181. Przykładowo,
zdaniem A. Spotowskiego, „na pojęcie korzyści majątkowej składają się dwa elementy: 1) dobro, za pomocą
którego można zaspokoić określoną potrzebę, 2) wartość ekonomiczna tego dobra”. W innym zaś miejscu Autor
twierdzi, że „[…] korzyść majątkowa – to dobro mające wartość ekonomiczną, zaspokajające przede wszystkim
potrzebę materialną, natomiast korzyść osobista – to dobro mające wartość ekonomiczną lub nie, zaspokajające
przede wszystkim potrzebę niematerialną”.
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Pogląd, że podział korzyści na majątkowe i osobiste ma charakter rozłączny (choć kryteria tego podziału nie
są przyjmowane jednolicie) prezentują tacy Autorzy, jak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll,
teza 7 do art. 115 § 4, s. 1366-1367; A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego. O przestępstwach
w szczególności. Tom IV, Część 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Warszawa 1989, s. 594;
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 28 do art. 228, s. 1163. Przeciwnego zdania,
zgodnie z którym między omawianymi pojęciami zachodzi stosunek krzyżowania, są m. in.: Z. Sobolewski,
Łapówka…, s. 223; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 14 do art.
228, s. 71; J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 2 do art. 115 § 4.
Według Z. Sobolewskiego, w sytuacji stwierdzenia podwójnego charakteru danej korzyści, „w wyroku należy
wówczas podkreślić ten rodzaj korzyści, który według okoliczności sprawy miał większe znaczenie”.
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O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb 14 do art. 228, s. 71.
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kryterium rozróżniającym korzyści majątkowe od osobistych jest kryterium wartości
ekonomicznej i przeliczalności na pieniądze, które to cechy charakteryzują korzyści
majątkowe, podczas gdy pozbawione są ich korzyści osobiste 218. Alternatywnie przyjmowana
podstawa zróżnicowania polega na zbadaniu, jaki rodzaj potrzeby zaspakajany jest
w większym stopniu przez daną korzyść (jeśli jest to potrzeba

materialna – mamy do

czynienia z korzyścią majątkową, w przypadku potrzeby niematerialnej, duchowej – korzyść
ma charakter korzyści osobistej) 219.
Wydaje się, że zdecydowanie więcej argumentów przemawia za słusznością
stanowiska, w myśl którego podział korzyści na majątkowe i osobiste ma charakter rozłączny,
zaś kryterium różnicującym te dwie kategorie jest kryterium wartości ekonomicznej
i przeliczalności na pieniądze danego świadczenia. Nie do zaakceptowania jest pogląd
o stosunku krzyżowania, jaki jakoby miałby zachodzić między tymi dwiema kategoriami
korzyści. Jak słusznie twierdzi J. Majewski, kryterium rodzaju zaspakajanej potrzeby
stosowane dla oddzielenia od siebie „korzyści majątkowej” od „korzyści osobistej” jest mało
diagnostyczne – nierzadko zachodzą bowiem takie sytuacje, w których określone dobro
zaspokaja zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne, nieuprawniona zaś byłaby
„podwójna” kwalifikacja takiej korzyści 220. Przydatność omawianego kryterium byłaby zatem
ograniczona jedynie do sytuacji, w których „charakter korzyści jednoznacznie determinuje to,
jakiego rodzaju potrzeba może zostać dzięki niej zaspokojona” 221. Wydaje się jednak, że takie
przypadki mają miejsce niezwykle rzadko. Dobro, które dla jednego człowieka zaspakaja jego
potrzebę o charakterze materialnym, dla innego zaspakajać może potrzebę duchową. Powstaje
też pytanie, w jaki sposób sąd rozstrzygający sprawę miałby prowadzić postępowanie
dowodowe w celu ustalenia, czy w danym przypadku określone dobro zaspokoiło
w większym stopniu potrzebę duchową czy też materialną osoby przyjmującej korzyść.
Rozstrzygnięcia sądu w tej materii musiałyby z istoty rzeczy być oparte wyłącznie na
wyjaśnieniach lub zeznaniach przyjmującego korzyść, lub – w ich braku – na intuicji sądu,
której często nie sposób byłoby w jakikolwiek sposób zracjonalizować. To zaś grozi
przypadkowością rozstrzygnięć i rozbieżnością orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
Trzeba też przypomnieć, że podział potrzeb na materialne i duchowe na gruncie psychologii
218

Por. m. in.: I. Andrejew, Polskie…, s. 456; J. Makarewicz, Kodeks…, s. 374.
Por. m. in.: Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 223.
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Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 7 do art. 115 § 4, s. 1366-1367.
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J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 7 do art. 115 § 4, s. 1366-1367.
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uważany jest za dalece niedoskonały. O wiele słuszniejszy wydaje się podział potrzeb na
biologiczne, społeczne i osobowe. Poza tym, kryterium rodzaju zaspakajanej potrzeby nie ma
żadnego znaczenia dla podmiotów zbiorowych, które nie posiadają własnych potrzeb.
W moim przekonaniu zatem, słuszny jest pogląd zgodnie z którym, jeżeli wartość
określonego świadczenia da się w sposób jednoznaczny i obiektywny określić w pieniądzu, to
stanowi ono korzyść majątkową. W przeciwnym zaś wypadku jest ono korzyścią osobistą, o
ile poprawia w jakikolwiek sposób sytuację przyjmującego.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, stwierdzić należy, że korzyścią majątkową
w rozumieniu prawa karnego jest przesunięcie między majątkami co najmniej dwóch
podmiotów prawa, którego efektem jest polepszenie sytuacji majątkowej jednego z nich
(wzbogacenie), przy czym może ono polegać na przyroście aktywów majątkowych (praw
majątkowych), zmniejszeniu pasywów majątkowych (obowiązków majątkowych) lub na
uniknięciu nieuchronnie grożącej szkody majątkowej (straty) 222. Owo przesunięcie
majątkowe musi posiadać określoną wartość ekonomiczną, którą da się w sposób obiektywny
wycenić w pieniądzu. Zauważyć przy tym należy, że korzyść majątkowa nie wymaga
trwałego powiększenia stanu majątkowego, lecz wystarczy, że wpływa ona na przejściowe
powiększenie składników majątkowych osoby przyjmującej 223. Z kolei korzyścią osobistą jest
obiektywne polepszenie sytuacji danego podmiotu, które spełnia jednocześnie jakąś potrzebę
(bez znaczenia jest przy tym charakter tej potrzeby) i nie posiada wyraźnej wartości
ekonomicznej, nie dając się przeliczyć na pieniądze. Należy jednak jeszcze raz zaznaczyć, że
kryterium zaspakajanej potrzeby ma znaczenie wyłącznie w przypadku osób fizycznych, a nie
osób prawnych, czy też innego rodzaju podmiotów zbiorowych.
Jak wynika z badań kryminologicznych, najczęściej występującą w praktyce wymiaru
sprawiedliwości postacią korzyści majątkowej są pieniądze 224. W doktrynie zauważa się
222

Należy jednak podkreślić, że warunkiem uznania tego rodzaju sytuacji za korzyść majątkową powinno być
zachodzenie prawdopodobieństwa zachodzącego z pewnością, że w braku zachowania osoby udzielającej
w majątku osoby przyjmującej korzyść powstałaby strata majątkowa. Oznacza to, że uniknięcie straty
majątkowej musi zostać wykazane w procesie karnym w sposób pewny i nie budzący jakichkolwiek
wątpliwości. Brak takiego zastrzeżenia mógłby spowodować zdecydowanie zbyt szerokie ujęcie pojęcia
„korzyści majątkowej”.
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Tak m. in: E. Popek, Przestępstwo…, s. 71; P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 97.
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Warszawa 2005, s. 151-154; tenże, Czynna i bierna strona płatnej protekcji – akt korupcji, sądowa kwalifikacja
czynu, Archiwum Kryminologii z 2010 r., Tom XXXII, s. 288-289; tenże, Uregulowania służące rozerwaniu
solidarności współuczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6, art.
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jednak, że pieniądz gotówkowy odgrywa największą rolę w korumpowaniu funkcjonariuszy
niskiego i średniego szczebla 225. Jak słusznie stwierdza P. Wiatrowski, „gotówka ułatwia
udzielenie korzyści, sprawia, że obdarowany może ją w dowolny sposób wykorzystać, oraz
powoduje trudności związane z identyfikacją wręczającego” 226. Oczywiście za korzyść
majątkową można uznać nie tylko pieniądz gotówkowy, ale i bezgotówkowy, np. udzielony
poprzez dokonanie przelewu bankowego, choć wydaje się, że tego typu forma przekazania
korzyści ma miejsce niezwykle rzadko (nie pozwala bowiem na zachowanie sekretnego
charakteru przejścia majątku z jednej osoby na drugą).
Za korzyści majątkowe w rozumieniu k.k. należy również uznać wszelkiego rodzaju
rzeczy (zarówno ruchome, jak i nieruchomości), pod warunkiem jednak, że posiadają
określoną wartość ekonomiczną, dającą się w sposób obiektywny wycenić w pieniądzu. Nie
można natomiast zakwalifikować jako korzyści majątkowych rzeczy nie posiadających
wartości ekonomicznej (np. listy osób nieznanych publicznie, czy innego rodzaju pamiątki,
posiadające wyłącznie wartość sentymentalną) – w określonych wypadkach tego typu
przedmioty można natomiast uznać za korzyści osobiste. Korzyścią majątkową będzie przy
tym nie tylko uzyskanie własności rzeczy, ale i jej posiadania, co wiąże się z możliwością
korzystania z niej. Nie stanowi natomiast korzyści majątkowej uzyskanie wyłącznie
dzierżenia rzeczy227. Korzyścią majątkową jest również uzyskanie ograniczonego prawa
rzeczowego (np. hipoteki, zastawu, służebności). W zakres omawianego znamienia wchodzą
również wszelkiego rodzaju usługi lub praca świadczona na rzecz osoby przyjmującej, o ile są
świadczone darmowo lub za cenę zaniżoną w stosunku do wartości rynkowej. Za korzyść
majątkową należy również uznać takie sytuacje jak: używanie i ciągnięcie innych pożytków
z cudzych uprawnień lub rzeczy, zwolnienie od długu lub ograniczenia rzeczowego,
230a § 3, art. 296a § 5 i art. 296b § 4 k.k. [w:] Prawo w działaniu 8. Sprawy karne, red. A. Siemaszko,
Warszawa 2010, s. 198-199. Z badań akt spraw sądowych, przeprowadzonych przez tego Autora, wynika
przykładowo, że spośród przypadków, w których środkiem przestępstwa z art. 230 k.k. była korzyść majątkowa
lub jej obietnica, 124 razy łapówką były pieniądze, zaś jedynie w 3 przypadkach inna korzyść majątkowa.
Dodatkowo, spośród 24 przypadków, w których sprawca dopuścił się przestępstwa biernej płatnej protekcji
w warunkach czynu ciągłego (art. 12 k.k.), w 21 wypadkach łapówką były pieniądze, a w 3 wypadkach inna
korzyść majątkowa. Podobnie, w 92,8% z 237 przeanalizowanych przez Autora przypadków przestępstwa
korupcyjnego „czynnego” jego środkiem były wyłącznie pieniądze, zaś jedynie w 6,8% przypadków w grę
weszła inna korzyść majątkowa (np. samochód, telefon komórkowy, możliwość korzystania z luksusowego
samochodu, wędzone węgorze, środki czyszczące), przy czym i tak w połowie z nich innej korzyści majątkowej
towarzyszyły pieniądze.
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Tak: P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 97.
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Tamże, s. 97-98.
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Zob. A. Ohanowicz [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I…, red. Z. Radwański, s. 480.
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rozszerzenie lub umocnienie istniejącego prawa 228, które zaistnieje przykładowo w sytuacji
uzyskania przez wierzyciela lepszego miejsca hipotecznego, ustanowienia prawa zastawu lub
poręczenia 229. Pojęcie korzyści majątkowej nie rozpościera się zaś na przypadki polepszenia
sytuacji procesowej przez ułatwienie dowodu, jak również odmowy wydania dokumentu
stwierdzającego istnienie zobowiązania lub wydania pokwitowania 230. Za korzyść majątkową
należy również uznać sytuację zawarcia umowy zobowiązującej z wyłączonym skutkiem
rzeczowym, w której udzielający nie przenosząc własności rzeczy lub prawa na
przyjmującego, jedynie zobowiązuje się do dokonania tego w przyszłości. Podobnie rzecz ma
się w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej. Zarówno umowa zobowiązująca, jak
i przedwstępna rodzą bowiem po stronie osoby przyjmującej określone roszczenia majątkowe,
które wchodzą w skład jej majątku. Korzyścią majątkową będzie również uzyskanie
nieoprocentowanej lub nisko oprocentowanej pożyczki 231, lub zawarcie innego rodzaju
umowy korzystnej dla przyjmującego, uprzywilejowującej go pod względem majątkowym w
porównaniu z innymi osobami 232. Taką umową może być w szczególności umowa
darowizny233. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że pożyczka lub darowizna może
zostać uznana za korzyść majątkową wyłącznie w sytuacji, gdy w takiej intencji została
udzielona i przyjęta 234. Część przedstawicieli nauki prawa karnego akceptuje to
stanowisko 235. Według poglądu alternatywnego prezentowanego w doktrynie 236, kwestia
intencji osoby udzielającej i przyjmującej świadczenia nie powinna mieć znaczenia dla
kwalifikacji tego świadczenia jako korzyści majątkowej. Według poglądu pośredniego 237, o
uznaniu, że dane świadczenie ma charakter korzyści majątkowej powinna decydować
wyłącznie intencja osoby udzielającej, a nie przyjmującej świadczenie. W moim przekonaniu
słuszne jest stanowisko odmawiające intencji osób uczestniczących w pakcie korupcyjnym
228
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Zob. m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 12 do art. 115 § 4, s. 1369; O. Górniok,
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 34 do art. 228, s. 75.
233
Zob. m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2005 r., WA 30/05, OSNwSK z 2005 r., Nr 1, poz.
2018.
234
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1975 r., II KR 364/74, OSNKW z 1975 r., Nr 8, poz. 111;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2005 r., WA 30/05, OSNwSK z 2005 r., Nr 1, poz. 2018.
235
Por. m. in.: O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 34 do art. 228,
s. 75.
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Por. m. in.: P. Palka, Sprzedajne…, s. 449-451.
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Prezentowanego przez A. Barczak-Oplustil, W związku…, s. 78-79.
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charakteru kryterium odróżniającego zakazaną „korzyść majątkową” od dozwolonego
świadczenia z tytułu umowy pożyczki lub darowizny.
Udzielenie korzyści majątkowej często jest ukryte w postaci wszelkiego rodzaju
fikcyjnych lub rzeczywistych umów. Przykładowo, korzyść majątkowa może wystąpić
w postaci wynagrodzenia dla osoby przyjmującej za wykonanie przez nią określonej pracy,
dzieła, lub za świadczenie przez nią określonej usługi (np. wykonanie opinii, ekspertyzy,
wygłoszenie wykładu, przeprowadzenie określonych badań) 238. Jak słusznie podkreśla się
jednak w orzecznictwie sądowym, nie stanowi korzyści majątkowej w rozumieniu k.k.
korzyść, która przysługuje sprawcy jako słuszny ekwiwalent poniesionych przezeń kosztów
lub nakładu pracy 239. W sytuacji bowiem, gdy osoba przyjmująca korzyść w zamian za
świadczoną przez siebie pracę, a korzyść ta odpowiada wartości rynkowej tej pracy, nie
sposób stwierdzić, że jej sytuacja majątkowa poprawiła się w porównaniu do stanu
poprzedniego. Za korzyść majątkową należy zaś uznać tego rodzaju wynagrodzenie za
wykonaną pracę lub usługę, gdy odbiega ono od wartości rynkowej tej pracy lub usługi.
Wiąże się to z koniecznością ustalenia wartości rynkowej świadczenia ekwiwalentnego dla
świadczenia udzielanego osobie przyjmującej. W wielu przypadkach dokonanie tego rodzaju
ustaleń faktycznych jest bardzo skomplikowane i wymaga wiadomości specjalnych, co
skutkuje koniecznością powołania przez organ procesowy biegłego określonej specjalności.
Wydaje się jednak, że z punktu widzenia polityki kryminalnej istotne jest, by tego rodzaju
zachowania, „pozorujące” legalność udzielenia danej korzyści, były objęte penalizacją przez
przestępstwa korupcyjne. Najczęściej wiążą się one bowiem z korupcją o dużej skali,
występującą na wysokich szczeblach władzy lub aparatu urzędniczego, a zatem
charakteryzującą się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Trudności w dowodzeniu
tego rodzaju zachowań nie powinny w żadnej mierze być argumentem przemawiającym za
ich wyłączeniem spod kryminalizacji.
Za korzyść majątkową w rozumieniu prawa karnego uznaje się również nabycie
jakiejś rzeczy po cenie niższej, niż jej rzeczywista wartość 240. W orzecznictwie podkreśla się,
że zakamuflowany sposób przyjęcia łapówki, przedstawiający się na zewnątrz jako legalna
transakcja kupna – sprzedaży, utrudnia w znacznej mierze wykrycie przestępstwa i tym
238

Por. m. in. O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 34-35 do art. 228,
s. 75.
239
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1972 r., III KR 67/72, OSNKW z 1972 r., Nr 10, poz. 157.
240
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1959 r., IV K 8/59, OSNPG z 1959 r., Nr 7, poz. 6.
69

wskazuje na wyższy stopień społecznej szkodliwości tego przestępstwa. W konsekwencji taki
sposób dokonania przestępstwa łapownictwa Sąd Najwyższy traktuje jako okoliczność
obciążającą 241. Pogląd ten należy podzielić jako w pełni przekonujący.
Co istotnie, przy dokonywaniu oceny, czy w przypadku danego świadczenia mamy do
czynienia z korzyścią majątkową czy też nie, należy mieć na uwadze majątek (a ściślej rzecz
ujmując – jego przyrost, zmniejszenie jego obciążenia lub uniknięcie jego zmniejszenia)
osoby przyjmującej rozumiany jako pewna całość. Nie należy zaś koncentrować się na
analizie dotyczącej konkretnych składników tego majątku. Okoliczność ta powoduje, że nie
należy uważać za korzyści majątkowe świadczeń pochodzących od dłużników osoby
przyjmującej

mających

na

celu

zaspokojenie

przysługujących

jej

wymagalnych

wierzytelności (np. zwrot wymagalnej pożyczki) 242. Należy bowiem podkreślić, że w skład
majątku (tak jak pojęcie to rozumiane jest w nauce prawa cywilnego – jako ogół praw
majątkowych
wierzytelności

przysługujących
243

danemu

podmiotowi)

wchodzą

również

wymagalne

. Wbrew zatem stanowisku prezentowanemu przez część nauki prawa

karnego 244, zwrot wymagalnej pożyczki czy kredytu nie może zostać uznany za „korzyść
majątkową” w rozumieniu prawa karnego, nawet jeżeli taki zwrot miał miejsce np. w związku
z pełnieniem przez wierzyciela funkcji publicznej. Jak słusznie podkreślił Sąd Najwyższy,
tego rodzaju świadczenie nie powoduje zmiany w majątku osoby pełniącej funkcję publiczną,
a jedynie w składnikach tegoż majątku 245. Brak jest zatem w takim przypadku powiększenia
aktywów majątkowych.
W moim przekonaniu, metodą oceny, czy w danym przypadku mamy do czynienia
z korzyścią majątkową, powinna być znana nauce prawa cywilnego metoda dyferencyjna246.
Metoda ta w prawie cywilnym służy do badania, czy w danym przypadku doszło do
powstania szkody majątkowej 247. Wydaje się, że pojęcia korzyści majątkowej i szkody
241

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1959 r., IV K 8/59.
Por. W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 192; uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego
z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24.
243
Por. W. J. Katner [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I…, red. M. Safjan, s. 1176.
244
Zob. P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 101.
245
Zob. uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r., VII
KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24.
246
Na temat tej metody por. m. in: M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań –
część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 81-87 i przywołaną tam literaturę przedmiotu.
247
Szkodą majątkową w rozumieniu prawa cywilnego jest „uszczerbek w dobrach i interesach o wartości
majątkowej, dający się wyrazić w pieniądzu”. Kryterium podziału szkód na majątkowe i niemajątkowe stanowi
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majątkowej są terminami pokrewnymi. Szkoda majątkowa polegać może na stracie
(zmniejszeniu aktywów majątkowych lub zwiększeniu obowiązków majątkowych) lub na
utracie korzyści (zapobieżeniu uzyskania korzyści). Oba pojęcia stanowią zatem niejako
swoje „lustrzane odbicie”, są swoimi idealnymi przeciwieństwami. Przy ocenie, czy w danej
sytuacji doszło do zaistnienia szkody czy też korzyści majątkowej należy więc stosować
identyczne metody. Metoda dyferencyjna w przypadku szkody majątkowej polega na
porównaniu stanu majątkowego danego podmiotu po badanym zdarzeniu ze stanem
majątkowym, który zaistniałby, gdyby do takiego zdarzenia nie doszło 248. Nie ogranicza się
zaś do prostego porównania stanu majątkowego danego podmiotu po i przed badanym
zdarzeniem. Pozwala więc ona w dalece lepszy sposób na uwzględnienie całokształtu
okoliczności zdarzenia (w szczególności na uwzględnienie faktu, że z danego zdarzenia dla
danego podmiotu mogą wynikać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki majątkowe)249
i na dokonanie tzw. compensatio lucri cum damno – czyli kompensacji korzyści ze szkodami.
W moim przekonaniu analogicznie należy postępować przy badaniu, czy w danym przypadku
mamy do czynienia z korzyścią majątkową – i wyłączać spod zakresu tego pojęcia wszelkie
szkody majątkowe, pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskanymi
korzyściami (należy zatem dokonywać swoistego „compensatio damni cum lucro”).
Oczywiście, przeprowadzenie tego rodzaju operacji myślowej konieczne będzie jedynie
w szczególnie skomplikowanych wypadkach, w których korzyść ukryta jest np. pod pozorem
jednej lub kilku skomplikowanych umów. W najczęstszych przypadkach dla oceny, czy w
danym przypadku mamy do czynienia z korzyścią majątkową, wystarczające będzie
porównanie stanu majątkowego danego podmiotu przed i po zdarzeniu (np. przestępstwie).
Ocena, czy w danej sytuacji zachodzi korzyść majątkowa, powinna mieć charakter
obiektywny250. W przypadku rozbieżności między oceną obiektywną, a oceną dokonaną przez
w prawie cywilnym przedmiot oddziaływania zdarzenia szkodzącego na sferę dóbr poszkodowanego. Por.
M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego…Tom VI, red. A. Olejniczak, s. 90.
248
Por. m. in.: M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego…Tom VI, red. A. Olejniczak, s. 81-87.
249
Ibidem.
250
Zob. m. in.: Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 222-223; A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV.
Część II, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, s. 593; M. Surkont, Łapownictwo…, s. 113. Powyższe
stanowisko uzasadnia się głównie względami funkcjonalnymi. Jak słusznie podkreśla Z. Sobolewski, „prawnie
nie uzasadnione przyjęcie w związku z urzędowaniem przedmiotu majątkowego nie stwarza wprawdzie realnego
niebezpieczeństwa wypaczenia działalności urzędowej, jeśli przedmiot ten dla urzędnika jest bezwartościowy,
niemniej jednak stawia tego urzędnika w podejrzanej sytuacji, poważnie obniżając zaufanie do niego […]”.
Zaufanie obywateli do osób pełniących funkcje publiczne jest zaś jednym z przedmiotów ochrony typów
opisanych w art. 228 i 229 k.k.
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samego sprawcę, znaczenie powinna mieć wyłącznie ta pierwsza 251. Jeżeli różnica ta wynika
z błędu sprawcy, może skutkować przyjęcia w określonych wypadkach usiłowania
nieudolnego, a nie dokonania przestępstwa korupcyjnego 252.
W doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądów powszechnych na gruncie
poprzednio obowiązujących kodyfikacji karnych (w szczególności k.k. z 1932 r.), panowały
rozbieżności co do problemu, czy w zakres pojęcia „korzyści majątkowej” wchodzi zysk
z popełnienia przestępstwa 253. Wydaje się jednak, że aktualnie spór ten został rozstrzygnięty
na rzecz stanowiska, zgodnie z którym zysk z popełnienia przestępstwa może stanowić
korzyść majątkową w rozumieniu kodeksu karnego 254. Jak trafnie podnosi się bowiem
w nauce prawa karnego, „[…] tekst ustawy nie stwarza podstaw do wyłączenia spod zakresu
pojęcia <<korzyść majątkowa>> tych wartości ekonomicznych, których źródłem jest
popełnienie przestępstwa” 255.

Nadto

zasadnie

twierdzi

się,

że wyłączenie zysku

z przestępstwa spod zakresu omawianego terminu prowadziłoby do uprzywilejowania „[…]
w zakresie odpowiedzialności ze względu na okoliczność, która powinna być traktowana jako
obciążająca” 256. Powyższe argumenty są w moim przekonaniu w pełni przekonujące.
Jak wynika z badań akt spraw sądowych 257, innymi poza pieniędzmi korzyściami
majątkowymi, jakie pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości są m. in.: alkohol (jest
to druga po pieniądzach najczęściej występująca w praktyce forma korzyści majątkowej),
samochody, telefony komórkowe, ubrania (kurtki zimowe), produkty żywnościowe (np.
kawa, czekoladki, wędzone węgorze), kasety wideo z filmami, lampa z zegarem, środki
czyszczące, możliwość korzystania z luksusowego samochodu, możliwość zamiany bez
dopłaty mniej wartościowego samochodu na bardziej wartościowy.
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Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 222-223; M. Surkont, Łapownictwo, s. 113.
Zob. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 127; M. Surkont, Łapownictwo, s. 113.
253
Do przeciwników traktowania zysku z przestępstwa jako korzyści majątkowej zaliczali się m. in.:
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, wyd. V, Lwów 1938, s. 374; W. Makowski, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 1937, s. 440. Por. również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1932 r., II
4 777/31, cyt. za: J. Makarewicz, Kodeks…, s. 374.
254
Tak m. in.: Z. Sobolewski, Łapówka…. s. 221; M. Surkont, Łapownictwo, Sopot 1999, s. 111; O. Górniok,
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 37 do art. 228, s. 75. Inaczej jednak
R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300-302.
Komentarz, Warszawa 2001, s. 135.
255
Zob. Z. Sobolewski, Łapówka…. s. 221.
256
Ibidem.
257
Zob. P. Bachmat, Przestępstwa…, s. 151-154; tenże, Czynna…, s. 288-289; tenże, Uregulowania… [w:]
Prawo…, red. A. Siemaszko, s. 189-190.
72
252

Znamieniem kwalifikującym niektórych korupcyjnych typów czynów zabronionych
jest „korzyść majątkowa znacznej wartości” 258. Wobec braku zdefiniowania wprost
w kodeksowym słowniczku ustawowym tego pojęcia (art. 115 k.k. zawiera wyłącznie
definicje „mienia znacznej wartości” oraz „znacznej szkody”), możliwe są dwa sposoby jego
wykładni. W myśl pierwszego stanowiska 259, przy ustalaniu czy korzyść majątkowa miała
znaczną wartość należy skorzystać z definicji „mienia znacznej wartości” wyrażonej w art.
115 § 5 k.k. Według poglądu przeciwnego 260, omawiane znamię ma charakter ocenny.
Zdaniem A. Barczak-Oplustil, „gdyby ustawodawca chciał, aby termin <<znaczna>> przy
korzyściach majątkowych miał takie samo znaczenie jak przy mieniu czy szkodzie, to by
rozszerzył zakres tego pojęcia także na korzyści” 261. W moim przekonaniu za słuszny należy
uznać pogląd pierwszy, a użyty przez autorkę argument wydaje się nieprzekonujący.
Definiując pojęcie „mienia znacznej wartości” ustawodawca przesądził, co według niego
oznacza pojęcie „znaczna wartość”. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość
w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych (art. 115 § 5 k.k.).
Eliminując z definiendum i definiensa występujące w obu częściach definicji pojęcie
„mienie” otrzymujemy definicję „znacznej wartości” 262. Poza tym stwierdzić należy, że
pojęcie „korzyść majątkowa” bez wątpienia jest podrzędne wobec terminu „mienie”. Dlatego
też ustawodawca nie musiał tworzyć odrębnej definicji legalnej „korzyści majątkowej
znacznej wartości” 263. Taka konieczność istniała natomiast co do pojęcia „znacznej szkody”
(art. 115 § 7 k.k.). „Znaczna szkoda” nie jest bowiem tym samym co „szkoda znacznej
wartości”. Za proponowanym ujęciem przemawiają również względy natury funkcjonalnej.
Brak jest racji, dla której ustawodawca miał dawać organom procesowym kompetencję do
258

Zob. art. 228 § 5 k.k., art. 229 § 5 k.k., art. 46 ust. 4 ustawy o sporcie.
Wyrażanego między innymi przez A. Zolla [w:] A, Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski,
M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel W., Kodeks
karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, Kraków 1999, s. 752;
R. Górala, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 307; A. Marka, Prawo karne,
Warszawa 2004, s. 407; C. Nowak, Korupcja…, s. 411; P. Palkę, Sprzedajne…, s. 383; M. Surkonta,
Łapownictwo, s. 89-90; P. Wiatrowskiego, Pojęcie..., s. 106. Pogląd taki wyraziłem również w opracowaniu
Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie, cz. I, Palestra z 2011 r., Nr 7-8, s. 88-89.
260
Do zwolenników którego zaliczyć należy O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 33 do art.
228, s. 64; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 48 do art. 228, s. 1171.
261
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 48 do art. 228, s. 1171.
262
Jest to zatem wartość przekraczająca w chwili popełnienia czynu zabronionego 200 000 złotych.
263
Warto w tym kontekście odnotować prezentowany w literaturze teoretycznoprawnej pogląd, sformułowany
na podstawie podobnie brzmiącej definicji legalnej zawartej w art. 120 § 9 k.k. z 1969 r., zgodnie z którym
„wyrażeniem definiowanym jest w niej jednoargumentowy predykat <<być znacznej wartości>>”, zaś „definicja
ta ustala, że jest znacznej wartości taka porcja mienia, której wartość przekracza 100 000 złotych” (art. 120
§ 9 k.k. z 1969 r.). Zob. W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997, s. 25.
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każdorazowej oceny, czy korzyść majątkowa ma „znaczną wartość”. O wiele bardziej
racjonalne, zarówno z punktu widzenia funkcji gwarancyjnej prawa karnego, jak i polityki
kryminalnej, jest przyjęcie, że korzyść majątkowa znacznej wartości, to korzyść majątkowa,
której wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Ujęcie
takie polega uniknąć zbędnych każdorazowych ocen i powoduje, że omawiane znamię ma
charakter ostry, co jest istotne z punktu widzenia nullum crimen sine lege certa.
Dużo więcej wątpliwości niż pojęcie „korzyść majątkowa” budzi termin „korzyść
osobista”, jako znacznie mniej uchwytny. Wydaje się, że wiele z tych problemów wynika
z dominującego w polskiej nauce prawa karnego kryterium „zaspakajanej potrzeby ludzkiej
o charakterze niematerialnym”, które ma decydować o istnieniu korzyści osobistej. Dużo
bardziej diagnostyczne wydaje się kryterium poprawy sytuacji podmiotu otrzymującego
korzyść w porównaniu z innymi podmiotami. Powstaje przy tym pytanie, czy przy ocenie, czy
w danej sytuacji mamy do czynienia z korzyścią osobistą, należy kierować się kryterium
obiektywnym czy subiektywnym. Aktualnie w nauce prawa karnego zdecydowanie dominuje
pogląd nakazujący stosować kryterium obiektywne 264. Zgodnie z tym stanowiskiem, korzyść
osobista ma stanowić korzyść w oczach przeciętnego człowieka, a nie tylko korzyść dla
poszczególnej jednostki. Jako główny argument za takim stanowiskiem podaje się, że „[…]
ustawa nie liczy się przy ustalaniu pojęć stworzonych dla wszystkich z indywidualnemi
zamiłowaniami jednostek” 265. Ponadto podnosi się, że stosowanie kryterium w pełni
subiektywnego może doprowadzić do naruszenia zasady równości wobec prawa poprzez
uznawanie określonego świadczenia za jedynym razem za karalną korzyść osobistą, zaś
w innym wypadku za świadczenie, którego przyjęcie lub udzielenie jest bezkarne266.
W mniejszości są zaś autorzy opowiadający się za kryterium subiektywnym 267, czyli opartym
na przekonaniu osoby otrzymującej dane świadczenie. Na poparcie tego poglądu najczęściej
twierdzi się, że „jeśli dane świadczenie czy przedmiot zaspokajają potrzeby przyjmującego,
jeśli subiektywnie tylko upatruje w nich jakąś wartość – to okoliczności te mogą wpływać na
jego zachowanie się i powodować naruszenie działalności instytucji państwowych lub
264

Pogląd taki prezentują m. in.: J. Makarewicz, Kodeks…, s. 374; A. Spotowski, Przestępstwa służbowe
(nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972, s. 132-133; O. Górniok,
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 48-49 do art. 228, s. 78; M. Budyn-Kulik [w:] M. BudynKulik, P. Kozłowska, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. IV,
LEX 2012, teza 5 do art. 115 § 4.
265
Zob. J. Makarewicz, Kodeks…, s. 374.
266
Por. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 132-133.
267
Zob. m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, Sopot 1999, s. 118-119.
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samorządu terytorialnego” 268. M. Surkont uważa również, że subiektywne rozumienie pojęcia
korzyści osobistej wynika wprost ze słownikowego znaczenia przymiotnika „osobisty”, który
oznacza „dotyczący danej osoby, właściwy danej osobie, prywatny, własny” 269. W nauce
prawa karnego występuje również stanowisko pośrednie 270 (które można by określić jako
oparte na kryterium „zobiektywizowanego subiektywizmu”), zgodnie z którym mimo, iż
niektóre świadczenia mają znaczenie (np. emocjonalne) 271 wyłącznie dla osoby przyjmującej
korzyść, to należy je uznać za korzyści osobiste, jeżeli „[…] oceniane z punktu widzenia
przeciętnego człowieka mającego na względzie obowiązujące w danej społeczności reguły,
wzory zachowań itp., może w tej konkretnej sytuacji dla tej konkretnej osoby zostać uznane
za korzyść osobistą” 272. W moim przekonaniu. pełna obiektywizacja pojęcia „korzyść
osobista” prowadziłaby do pozostawienia poza zakresem penalizacji sytuacji, w których
określone świadczenie ma dla przyjmującego na tyle istotne znaczenie, że jego przyjęcie
wpłynie negatywnie na wykonywane przez niego obowiązki 273. Słuszna jest również krytyka
w stosunku do kryterium subiektywnego, którego w pełni konsekwentne stosowanie mogłoby
bez wątpienia doprowadzić do naruszenia zasady równości wobec prawa. W moim
przekonaniu do przyjmowania tego wyznacznika pojęcia „korzyść osobista” nie zmusza
również wykładnia językowa przymiotnika „osobisty”. Przymiotnik ten stosowany jest przez
ustawodawcę również w innych zbitkach językowych, przykładowo w cywilistycznym
pojęciu „dobra osobiste” (m. in. w art. 23 k.c.) 274. Przez pojęcie to rozumie się w prawie
cywilnym wartości niemajątkowe, wiążące się ściśle z osobowością człowieka 275, uznane

268

Cyt. za: M. Surkont, Łapownictwo, s. 119.
W. Doroszewski [red.] Słownik języka polskiego, t. V, Warszawa 1963, s. 1144, cyt. za: M. Surkont,
Łapownictwo, s. 118
270
Jest ono prezentowane przez A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red, A. Zoll, teza 28 do art. 228,
s. 1163-1164.
271
Jako przykład takiej sytuacji podaje się w literaturze list pisany przez osobę, z którą było się związanym
uczuciowo. Por. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red, A. Zoll, teza 28 do art. 228, s. 1163-1164.
272
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red, A. Zoll, teza 28 do art. 228, s. 1164.
273
Podobnie również: M. Surkont, Łapownictwo, s. 119.
274
Zgodnie z tym przepisem, „dobra osobiste człowieka, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
naukowa, artystyczna, wynalazcza, racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Należy przy tym podkreślić, że katalog dóbr osobistych w art. 23
k.c. ma charakter przykładowy, a nie wyczerpujący. Por. M. Pyzniak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego.
Tom I. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 717 i przywołaną tam literaturę
przedmiotu.
275
Należy jednak pamiętać, że stosownie do treści art. 43 k.c., przepisy o ochronie dóbr osobistych osób
fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. W tej kwestii por. Z. Radwański, Prawo cywilne – część
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powszechnie w danym społeczeństwie 276 lub przez system prawny 277. W każdym razie,
polska cywilistyka odrzuciła subiektywną koncepcję dóbr osobistych, zgodnie z którą
stanowią one „indywidualne wartości świata uczuć, stanu psychicznego człowieka” 278. Co
zatem istotne, pojęcie dóbr osobistych traktowane jest w prawie cywilnym w sposób
obiektywny279. Wydaje się zatem, że intepretując pojęcie „korzyści osobistej” można
skorzystać ze sposobu wykładni terminu „dobra osobiste” prezentowanego w nauce prawa
cywilnego, chociażby ze względu na postulat spójności systemu prawnego 280.
Wydaje się zatem, że w pełni przekonujący jest pogląd pośredni prezentowany przez
A.

Barczak-Oplustil,

którego

stosowanie

pozwala na uniknięcie

wad

rozwiązań

proponowanych przez zwolenników kryterium obiektywnego i subiektywnego.
Jednym z problemów szczegółowych pojawiających się przy interpretacji pojęcia
korzyści osobistej jest kwestia, czy w jego zakres wchodzą również przemijające, chwilowe
zadowolenia lub przyjemności estetyczne czy erotyczne. Na gruncie kodeksu karnego z 1932
r. przeciwnikiem uznawania tego typu świadczeń za korzyści osobiste był W. Makowski 281.
Najbardziej ilustratywnym przykładem tych świadczeń jest stosunek płciowy lub inna
czynność seksualna. Zdecydowana większość przedstawicieli nauki prawa karnego 282, jak
ogólna, wyd. 10, Warszawa 2009, s. 184-185; J. Frąckowiak [w:] System Prawa Prywatnego…Tom I, red.
M. Safjan, s. 1074-1084.
276
Tak: A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 106.
277
Tak: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 10, Warszawa 2009, s. 156.
278
W polskiej nauce prawa cywilnego zwolennikiem subiektywnej koncepcji dóbr osobistych był
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 78. Por. M. Pyzniak-Szafnicka [w:] System Prawa
Prywatnego…Tom I, red. M. Safjan, s. 717.
279
Zob. m. in: Z. Radwański, Prawo cywilne…, s. 156; A. Szpunar, Ochrona…, s. 106; M. Pyzniak-Szafnicka
[w:] System Prawa Prywatnego…Tom I, red. M. Safjan, s. 717.
280
Słuszny jest w moim przekonaniu pogląd wyrażony przez B. Mik, Nowela…, s. 142, zgodnie z którym „przy
wykładni wyrażenia <<korzyść osobista>> bez względu na to, czy ma to być korzyść dla sprawcy, czy dla kogo
innego, z pewnością nie zaszkodzi posiłkować się cywilnoprawnym ujęciem dóbr osobistych, w sensie art. 23
k.c. W tym kontekście byłaby to korzyść zaspokajająca owe dobra, sprzyjające ich cieszeniu się przez osobę, do
której z natury rzeczy należą lub której przynależą”.
281
Zob. W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 875. Zwolennikami tego poglądu na
gruncie kodyfikacji karnych z 1932, 1969 i 1997 r. są również m. in.: J. Makarewicz, Kodeks…. s. 375;
S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1934, s. 1024; L. Peiper, Komentarz do kodeksu
karnego, Warszawa 1936, s. 425; J. Potępa, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1960 r., IV
K 118/60, Państwo i Prawo z 1961 r., Nr 8-9, s. 452; T. Chrustowski, Prawne, kryminologiczne
i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Warszawa 1985, s. 135-136.
282
Por. m. in: A. Gubiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1960 r., IV K 118/60,
„Państwo i Prawo” z 1961 r., Nr 8-9, s. 548; Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 225; I. Andrejew, Polskie…, s. 456;
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 134; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 106; O. Chybiński, Płatna
protekcja, Warszawa 1967, s. 24; E. Popek, Przestępstwo…, s. 77; M. Surkont, Łapownictwo…, s. 119;
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i judykatura Sądu Najwyższego 283 uznaje stosunek seksualny za korzyść osobistą. Jako
argument za taką kwalifikacją podaje się, że „[…] oddziaływanie na uczucia związane
z życiem seksualnym, przez dostarczanie odpowiednich przyjemności, niejednokrotnie bywa
bardziej

skuteczne niż

zaspokajanie chęci

zysku”,

podobnie zresztą może być

z przyjemnościami o charakterze estetycznym 284. Dostarczanie urzędnikowi przyjemności
erotycznych lub estetycznych może odbić się negatywnie na sposobie wypełniania przez
niego jego funkcji, stanowi zatem zachowanie społecznie szkodliwe 285. W moim przekonaniu
powyższą argumentację należy uznać za w pełni przekonującą. Bez wątpienia przeciwko
uznawaniu tego rodzaju świadczeń za korzyści osobiste nie sprzeciwiają się również względy
natury językowej, skoro sfera życia seksualnego należy do najbardziej „osobistych” sfer życia
ludzkiego. Wydaje się, że za w zakres pojęcia „korzyść osobista” wejść może wszystkie
czynności seksualne („obcowanie płciowe” i „inne czynności seksualne”) w takim znaczeniu,
jakie nadaje im art. 197 k.k. 286. Inne czynności seksualne mogą bowiem oddziaływać na
osobę w sposób równie silny, jak „obcowanie płciowe”.
Jako przykłady korzyści osobistych wymienia się w nauce prawa karnego 287
i orzecznictwie sądów powszechnych takie świadczenia jak: udzielenie dodatkowego urlopu,
ograniczenie obowiązków, wyjednanie odznaczenia, orderu, zaszczytu lub tytułu, awans
służbowy,

protekcja

przy jego

uzyskaniu,

organizowanie

bezpłatnych

bankietów,

atrakcyjnych podróży, nauczenie języka obcego, wyuczenie zawodu lub rzemiosła,
przyjemności erotyczne, poczęstunek drogim alkoholem, wprowadzenie do towarzyskiej elity,
obietnica protekcji lub korzystnej dla kariery wzmianki w prasie, uchylenie groźby
odpowiedzialności cywilnej lub karnej, udzielenie urlopu, „uniknięcie kłopotów, trosk,
przykrości i innych podobnych zjawisk”, nienależne przyznanie prawa jazdy, wystawienie
„bezzasadnie pozytywnej opinii o oskarżonym”, rzeczy materialne, aczkolwiek nie
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 29 do art. 228, s. 1164; J. Giezek [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, teza 6 do art. 115 § 4; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz,
wyd. V, Warszawa 2007, teza 4 do art. 115 § 4, s. 220; A. Marek, Kodeks…, teza 8 do art. 228, s. 505.
283
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1957 r., III K 802/56, OSPiKA z 1958 r., Nr 4, poz. 112;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1960 r., IV K 118/60, „Państwo i Prawo” z 1961 r., Nr 8-9, s. 130;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1974 r., I KRN 9/74, OSNPG z 1974 r., Nr 11, poz. 130.
284
Tak: Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 225.
285
Ibidem.
286
Co do analizy tych pojęć zob. M. Bielski [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 20-36 do art. 197, s. 579587.
287
Najbardziej obszerne wymienienie występujących w doktrynie i orzecznictwie „korzyści osobistych” znaleźć
można w: P. Palka. Sprzedajne…, s. 410-411. Por. również m. in.: P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 105-106.
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posiadające wartości pieniężnej (np. pamiątkowa fotografia), „przejażdżka samochodem
celem urządzenia sobie libacji w odległej miejscowości”, „otrzymanie towaru bez potrzeby
natychmiastowego uiszczenia należności”, pożyczka, podtrzymanie prywatnej produkcji,
uwolnienie od obowiązku pracy, usługa w odniesieniu do dobra nieodpłatnego, powszechnie
dostępnego i zaspokajającego określone potrzeby ludzi, udostępnienie której wymaga jednak
pomocy osoby trzeciej (np. przyniesienie wody ze studni osobie zniedołężniałej), przyjęcie
dziecka do szkoły, poparcie w staraniach o przyjęcie na wyższą uczelnię, zaniechanie przez
nauczyciela akademickiego wystawienia negatywnej oceny egzaminowanemu, pomoc
w uzyskaniu prestiżowej funkcji w organizacji społecznej, wycofanie ujemnej oceny zawartej
w aktach osobowych, ograniczenie zakresu obowiązków.
Kwalifikacja części z wymienionych powyżej świadczeń jako korzyści osobistych
budzi wątpliwości. W moim przekonaniu niektóre z nich stanowią bowiem korzyści
majątkowe, a nie osobiste. Dają się bowiem wyrazić w pieniądzu i poprawiają sytuację
ekonomiczną podmiotu, który je przyjmuje. Należy również podkreślić, że co do kwalifikacji
niektórych z nich brak jest zgody w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym.
Chwiejność w orzecznictwie i nauce najlepiej widać na przykładzie opłaconych bankietów
i posiłków, czy też spożycia alkoholu lub narkotyków zakupionych za pieniądze innej osoby.
Świadczenia takie raz traktowane są jako korzyści majątkowe 288, innym zaś razem jako
osobiste 289. J. Majewski wyraził również wątpliwość co do stosunku płciowego (tradycyjnie
podawanego jako przykład korzyści osobistej). Jego zdaniem, w określonych sytuacjach
faktycznych – np. gdy komuś opłacono usługi damy lekkich obyczajów, pracującej w domu
publicznym – należy traktować w kategoriach korzyści majątkowej, a nie osobistej 290.
Wydaje się, że powyższe rozbieżności wynikają z zastosowania mało diagnostycznego
i nieprzejrzystego kryterium „rodzaju zaspokajanej potrzeby”, jako determinującego podział
korzyści na majątkowe i osobiste. Konsekwentne stosowanie kryterium wartości
ekonomicznej i przeliczalności na pieniądz danego świadczenia nie rodzi takich problemów.
W tym kontekście za korzyści majątkowe, a nie osobiste, uznać należy takie świadczenia jak:
opłacone przez inną osobę posiłek (a także alkohol lub narkotyki), bankiet lub wycieczkę,
a nawet stosunek płciowy, o ile w danym konkretnym przypadku stanowił on odpłatną usługę.

288

Por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 115 § 4, s. 1370.
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2007 r., II AKa 81/07, Lex nr 314605.
290
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 115 § 4, s. 1370.
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Bez wątpienia bowiem w takich sytuacjach dochodzi do poprawy stanu majątkowego
przyjmującego, poprzez uniknięcie straty w postaci zapłaty za dane świadczenie.
Powstaje również pytanie, czy świadczenie prowadzące do uniknięcia przez jego
beneficjenta odpowiedzialności karnej lub cywilnej powinno być traktowane w kategoriach
korzyści osobistej, czy może korzyści majątkowej 291. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie
jest zróżnicowana w odniesieniu do konkretnych przypadków. W moim przekonaniu
świadczenie prowadzące do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez jego beneficjenta
powinno być w każdym przypadku traktowane jako korzyść osobista, a nie majątkowa. Nie
sposób bowiem przewidzieć, jaka kara lub środek karny zostałyby wymierzone
beneficjentowi korzyści, gdyby nie uniknął on odpowiedzialności karnej. Z pewnością zaś
w każdym przypadku możliwość cieszenia się dalej nieposzlakowaną opinią i uniknięcia
napiętnowania społecznego, pozwala na uniknięcie uszczerbku w dobrze osobistym, jakim
bez wątpienia jest cześć 292. Inaczej rzecz ma się z uniknięciem odpowiedzialności cywilnej.
Należy bowiem podkreślić, że „jaką postać przybierze odpowiedzialność w konkretnym
wypadku

uchybienia

długowi,

zależy

od

obiektywnego

charakteru

zobowiązania

(zobowiązanie polegające na świadczeniu jakiejś rzeczy, zobowiązanie wyczerpujące się
w świadczeniu określonego zachowania dłużnika), od ukształtowania jego treści in concreto,
a także od woli uprawnionego, czy w danym wypadku będzie on chciał uciekać się do
przymusu

państwowego,

oraz

–

w

zakresie

korzystania

z

określonych

publicznoprawnych – od regulacji tej kwestii w przepisach proceduralnych”

293

sankcji

. Jak podkreśla

E. Łętowska, przymus państwowy przez który następuje realizacja odpowiedzialności
cywilnej może polegać na: 1) odebraniu przedmiotu, pieniędzy, przejęciu innych praw
majątkowych, 2) grzywnie w celu przymuszenia – ponieważ czynności czysto osobiste,
niezastępowalne także mogą stanowić przedmiot świadczenia (art. 1050 k.c.), 3) zwróceniu
się o wydanie orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli (art. 64 k.c., art. 1047
k.p.c.) 294. W każdym jednak z trzech wymienionych powyżej przypadków, odpowiedzialność
cywilna ma charakter majątkowy, może wpływać na stan majątku. Uniknięcie
odpowiedzialności cywilnej należy zatem traktować w kategoriach korzyści majątkowej
291

Stanowisko Sądu Najwyższego w tej mierze jest niezwykle chwiejne. Por. P. Palka, Sprzedajne…, s. 418-420
i przywołane tam orzecznictwo i literaturę.
292
Por. P. Palka, Sprzedajne…, s. 418 i przywołane tam orzeczenie SN.
293
Tak: E. Łętowska, System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 19.
294
Ibidem.
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w postaci uniknięcia zwiększenia pasywów lub uniknięcia straty majątkowej, a nie jako
korzyść osobistą.
Kolejnym problemem pojawiającym się przy wykładni terminu „korzyść osobista” jest
kwestia, czy za wchodzące w jego zakres można uznać wyłącznie świadczenie poprawiające
sytuację osobą będącej jej beneficjentem, czy także pozwalające jej uniknąć pogorszenia tej
sytuacji. Innymi słowy, czy podobnie jak w przypadku korzyści majątkowej (w zakres której
wchodzi także uniknięcie straty majątkowej), za korzyść osobistą będzie może zostać uznane
uniknięcie uszczerbku w dobrach niemajątkowych. Chodzi tu przykładowo o taką sytuacje,
jak zaniechanie przez

nauczyciela akademickiego wystawienia negatywnej oceny

egzaminowanemu 295. W moim przekonaniu, nie ma żadnego powodu, by tego rodzaju
sytuacje wyłączać spod zakresu pojęcia korzyści osobistej 296. Wypada przy tym jedynie
postawić postulat, by tak jak przy korzyści majątkowej polegającej na uniknięciu straty, także
uniknięcie uszczerbku w dobrach niemajątkowych miało charakter pewny i nie budzący
jakichkolwiek zachodzi. Chodzić tu zatem powinno wyłącznie o uniknięcie nieuchronnie
grożącego uszczerbku.
Część przedstawicieli nauki prawa karnego 297 uznaje za korzyść osobistą także
niepowodzenia, które spotykając inną osobę, serce przyjmującego napełniają żywą
radością 298. Wydaje się, że tego rodzaju sytuacje nie powinny być uznawane za korzyści
osobiste w rozumieniu prawa karnego. Nie poprawiają one w obiektywny sposób sytuacji
przyjmującego. W moim przekonaniu, nawet w przypadku uzależniania przez osobę pełniącą
funkcję publiczną czynności służbowej od „zaszkodzenia” przez petenta osobie trzeciej, nie
można mówić o realizacji znamion przestępstwa łapownictwa. Tego rodzaju zachowania
mogą natomiast znaleźć się w orbicie zainteresowania innych typów czynów zabronionych 299.

295

Por. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 5 do art. 229, s. 1178.
Podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1965 r., IV KR 102/65, OSNKW z 1965 r., Nr 8-9, poz.
94. Orzeczenie to zapadło na tle stanu faktycznego, w którym za korzyść osobistą uznano uniknięcie przykrości
spowodowanych ujawnieniem niedoboru.
297
Por. m. in: P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 106; P. Palka, Sprzedajne…, s. 409.
298
Parafraza sformułowania, użytego przez Z. Sobolewskiego, Łapówka…, s. 225. Autor ten jest jednak
przeciwnikiem tego poglądu, podobnie jak m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 118; H. Popławski, M. Surkont,
Przestępstwo…, s. 107.
299
Por. Z. Sobolewski, Łapówka…, s. 225.
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Analizując rzecz od strony negatywnej, podkreśla się, że w zakres pojęcia „korzyść
osobista” nie wchodzą takie świadczenia, jak: obietnica modlenia się za kogoś300,
wypowiedzenie słów uznania pod adresem ordynatora po udanej operacji czy wykładowcy po
przeprowadzeniu porywającego wykładu 301 czy uśmiech sławnej aktorki filmowej302.
Rozstrzygnięcie takie wydaje się w pełni trafne, ponieważ tego rodzaju zachowania nie
poprawiają w obiektywny sposób sytuacji ich odbiorców, zaś ich penalizacja byłaby
absurdalna.
Jak wynika z badań kryminologicznych w zakresie przestępstw korupcyjnych, korzyść
osobista pojawia się niezwykle rzadko w praktyce sądowej 303. Wiąże się to z pewnością
z faktem, iż tego rodzaju gratyfikacje są często bardzo trudne do „uchwycenia” z punktu
widzenia reguł dowodzenia 304.
Ad. C). Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia, ściśle związaną z omówionymi
poprzednio, jest ustalenie, czy cechą konstytutywną „korzyści” (zarówno majątkowej, jak
i osobistej) w rozumieniu polskiego prawa karnego jest wymóg, by nie miała ona podstawy
prawnej, nie przysługiwała prawnie, nie należała się sprawcy zgodnie z istniejącym w chwili
czynu stosunkiem prawnym, była „bezprawna”, „nienależna”, „niegodziwa” 305. W polskiej
doktrynie prawa karnego zdecydowanie przeważa pogląd, iż wymóg taki istnieje 306, choć
300

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1934 r., III K 293/34, OSN z 1934 r., Nr 10, poz. 228, cyt.
za: P. Palka, Sprzedajne…, s. 448.
301
Tamże, s. 438.
302
B. Mik, Nowela…, s. 142.
303
Zob. P. Bachmat, Przestępstwa…, s. 151-154; tenże, Czynna…, s. 189-190; tenże, Uregulowania…. [w:]
Prawo…, red. A. Siemaszko, s. 198-199. Z badań przeprowadzonych przez tego Autora wynika, że korzyść
osobista nie wystąpiła ani razu jako środek korupcji w 132 przebadanych przez niego przypadkach czynów z art.
230 i 230a k.k. Podobnie, na 237 przeanalizowanych przypadków czynów korupcyjnych „czynnych”,
w stosunku do których zastosowano klauzulę bezkarności, brak jest przypadków korzyści osobistych. Jedynie
w badaniach dotyczących przestępstw z art. 228 i 229 k.k. zaobserwowano dwa przypadki korzyści osobistych.
W jednym z tych przypadków chodziło o nieodpłatny stosunek seksualny odbyty przez policjanta z prostytutką,
zaś w drugim o zorganizowanie wystawnego przyjęcia. Jak łatwo zauważyć, kwalifikacja obu tych przypadków
jako korzyści osobistych budzi wątpliwości.
304
Por. T. Chrustowski, Prawne…, s. 139.
305
Wspomniane określenia pochodzą z poglądów poszczególnych przedstawicieli doktryny prawa karnego
i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Szerokie ich omówienie przedstawia J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, teza
11 do art. 115 § 4, s. 1368-1369.
306
Zob. m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1368-1369; J. Giezek [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Labuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 3 do art. 115 § 4, s. 712-713; A. Marek, Kodeks…,
teza 1 do art. 115 § 4, s. 259; T. Bojarski [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger,
M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 2, Warszawa 2008; teza 4 do art. 115 § 4,
s. 187; E. Popek, Przestępstwo…, s. 69; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 100-101; A. BarczakOplustil, „W związku z pełnieniem funkcji publicznej” jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw.
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spotkać można autorów prezentujących stanowisko odmienne 307. Co istotne, stanowisko
o wymogu

„bezprawności”

korzyści

jest

w

zasadzie

jednomyślnie

przyjmowane

w orzecznictwie Sądu Najwyższego 308. Trzeba jednak zauważyć, że wśród zwolenników
poglądu większościowego brak jest już zgody co do szczegółowego określenia, które miałoby
zawężać pojęcie korzyści, zaś różnice w tym zakresie są dość istotne. Omawiany problem
wiąże się z dwoma zagadnieniami. Po pierwsze, czy za środek przekupstwa może zostać
uznana korzyść, do przyjęcia której osoba przekupywana posiada prawny tytuł (np. zwrot
pożyczki) w sytuacji, gdy udzielenie takiej korzyści pozostaje „w związku z pełnieniem
funkcji publicznej” (art. 229 k.k.) lub następuje np. „w zamian za nieuczciwe zachowanie
mogące wpłynąć na wynik zawodów sportowych” (art. 46 ustawy o sporcie) albo jest
wynikiem innego rodzaju nagannej motywacji osoby udzielającej. Po drugie, czy za korzyść
w rozumieniu prawa karnego może zostać uznana społecznie dopuszczalna, zwyczajowa
gratyfikacja (np. dla lekarza po udanym zabiegu, dla nauczyciela po zakończeniu roku
szkolnego lub dla innego przedsiębiorcy w ramach tzw. „korporacyjnej gościnności”) 309. O ile
problem ten nie ma większego znaczenia praktycznego w odniesieniu do przepisów
prawnokarnych statuujących inne typy czynów zabronionych, niż przestępstwa korupcyjne,
o tyle w odniesieniu do tych ostatnich jest on problemem doniosłym 310. Bez wątpienia
bowiem tego rodzaju świadczenia poprawiają sytuację otrzymujących je osób, przy czym
korupcji urzędniczej – zarys wybranych problemów, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2009 r., Nr
1, s. 76-77;
307
Por. m. in.: C. Nowak, Korupcja…, s. 409-411; W. Wolter, Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 15
lutego 1977 r., VII KZP 16/76, Państwo i Prawo z 1976 r., Nr 3, s. 183-185; P. Palka, M. Reut, Korupcja
w nowym kodeksie karnym, Kraków 1998, s. 29; J. Waszczyński, O „korzyści”, s. 74-75; P. Wiatrowski,
Pojęcie…, s. 101; M. Iwański, Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub
przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych z 2009 r., Nr 1, s. 200-201.
308
Por. m. in.: uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1977 r., VI KZP 16/76,
OSNKW z 1977 r., Nr 4-5, poz. 34; uchwałę pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia
1980 r., VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1972 r., III
KR 67/72, OSNKW z 1972 r., Nr 10, poz. 157.
309
Por. m. in.: M. Iwański, Zwyczaj…, s. 193-224; S. Parkitny, Problem korupcyjnego charakteru prezentu
w obrocie gospodarczym a odpowiedzialność karna, Nowa Kodyfikacja Karna. Tom XV, red. L. Bogunia,
Wrocław 2004, s. 119-137; R. Krajewski, Zwyczajowe dowody wdzięczności jako okoliczności wyłączające
bezprawność, Palestra z 2011 r., Nr 1-2, s. 85-93.
310
Problematyka dopuszczalności zwyczajowych gratyfikacji dla określonych zawodów stosunkowo często
znajduje swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach przedstawicieli nauki prawa karnego. Por. m. in: M. Iwański,
Zwyczaj…, s. 193-224; S. Parkitny, Problem… s. 119-137; R. Krajewski, Zwyczajowe…, s. 85-93 i powołaną
przez tych Autorów literaturę i orzecznictwo. Kwestia ta występuje również w orzecznictwie sądów
powszechnych, czego dowodem jest głośna sprawa karna byłego ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Szpitala
MSWiA w Warszawie – Mirosława G. Jest ona również przedmiotem ożywionej debaty publicznej.
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niekiedy poprawa ta dotyczy ich stanu majątkowego i da się wyrazić w pieniądzu (spełnia
więc wymogi przewidziane dla korzyści majątkowej), w innych zaś wypadkach dotyczy dóbr
innych niż majątkowe (stanowi więc korzyść osobistą). Mimo tego, zdecydowana większość
przedstawicieli nauki prawa karnego, jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów
powszechnych stoi konsekwentnie na stanowisku, że przyjmowanie/udzielanie tego rodzaju
świadczeń nie stanowi przestępstwa 311. Należy jednak stwierdzić, że jedynie część
przedstawicieli nauki prawa karnego uważa, że prezent wręczony nauczycielowi czy
lekarzowi nie mieści się w zakresie pojęcia „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”, nie
311

Zob. m. in: W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu
karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 203; tenże, O kontratypach i braku społecznej szkodliwości czynu,
Państwo i Prawo z 1963 r., Nr 10, s. 506; I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, wyd. 9, Warszawa 1989,
s. 188-189; W. Wolter, K. Buchała, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., Część I,
zeszyt. 1, wyd. 3, Kraków 1979, s. 186-187; K. Buchała, Prawo karne materialne, wyd. 2, Warszawa 1989,
s. 286; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 47-48; M. Cieślak, Polskie prawo
karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. 2, Warszawa 1994, s. 70 i 238; A. Grześkowiak [red.], Prawo karne,
Warszawa 2007, s. 114; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 253 i 308;
A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 98; L. Gardocki, Prawo
karne, wyd. 13, Warszawa 2007, s. 133-134; tenże, Jaki prezent może przyjąć lekarz, „Rzeczpospolita”
z 27.09.2007, s. C3; A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV. Część 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki,
J. Waszczyński, s. 605; tenże, Przestępstwa…, s. 136-140; M. Siewierski, Kodeks karny i prawo
o wykroczeniach. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 1961, teza 33 do art. 290 k.k. z 1932 r., s. 404; I. Andrejew,
W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, teza 7 do art. 239 k.k. z 1969 r., s. 752;
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1369; O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, wyd. 3, Nb. 19 do art. 228, s. 58-59; A. Barczak-Oplutil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy
24 i 26 do art. 228; s.1160, 1161-1162 A. Wąsek [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski,
Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk
2005, teza 9 do art. 115 § 4, s. 825, T. Bojarski [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Fiegler,
M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 2, Warszawa 2008, teza 4 do art. 115 § 4,
s. 187; A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności czynu (o okolicznościach uchylających społeczną szkodliwość
czynu, Warszawa 1961, s. 70-73; A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa
2000, s. 45-47; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Zakamycze 2003,
s. 180-181 (zwłaszcza przypis 244); T. Chrustowski, Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty
łapówkarstwa, Warszawa 1985, s. 130-131; M. Surkont, Łapownictwo, Gdańsk 1999, s. 121-124; tenże, Warunki
odpowiedzialności lekarza za łapownictwo bierne, „Przegląd Sądowy” z 2000 r., Nr 11-12, s. 42; M. Iwański,
Zwyczaj…, s. 193-224; S. Parkitny, Problem… s. 119-137; R. Krajewski, Zwyczajowe…, s. 85-93; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 29 marca 1938 r., 1 K 2159/37, Zb. O. z 1939 r., Nr 2, poz. 31; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 30 grudnia 1957 r., IV K 1057/57, OSN z 1958 r., Nr 4, poz. 39; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
26 lutego 1988 r., VI KZP 34/87, OSNKW z 1988 r., Nr 5-6, poz. 40; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20
czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW z 2001 r., Nr 9-10, poz. 71. Pogląd przeciwny, zgodnie z którym
przyjmowanie i udzielanie tego rodzaju świadczeń zawsze stanowi przestępstwo odpowiednio z art. 228 i 229
k.k. jest odosobniony w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie. Zob. jednak J. Skorupka, Ochrona interesów
majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, Wrocław 2004, s. 79; tenże, Podstawy karania korupcji
w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” z 2003 r., Nr 12,
s. 82-83; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 26 i 3637 do art. 228; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 października 2009 r., II AKa 118/09, Lex Nr
550536.
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stanowią bowiem świadczeń niegodziwych 312. Pozostali przedstawiciele głoszą inne poglądy
co do podstawy prawnej wyłączenia przestępności takich zachowań. Można w tym zakresie
wyróżnić cztery główne stanowiska 313.
Na wstępie rozważań w materii ograniczenia zakresu pojęcia „korzyść majątkowa”
i „korzyść osobista”, wypada zauważyć, że tekst polskiej ustawy, w przeciwieństwie do
większości antykorupcyjnych aktów prawa międzynarodowego, jak i ustawodawstw części
państw europejskich (np. Szwecji, Węgier 314 czy Słowacji 315) nie posługuje się jakimkolwiek
przymiotnikiem zawężającym pojęcie korzyści 316 (najczęściej używanym w prawie
międzynarodowym i systemach prawnych państw europejskich sformułowaniem jest
określenie „nienależna”). Nie przeszkadza to jednak większości doktryny prawa karnego stać
na stanowisku, że zawężenie takie istnieje.
Zwolennicy poglądu większościowego posługują się różnego rodzaju argumentami,
odwołującymi się zarówno do wykładni językowej, jak i funkcjonalnej. I tak, J. Majewski
zauważa, z powołaniem się na najnowszą literaturę teoretycznoprawną, że w ramach
312

Por. przykładowo J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1369.
Ich szczegółowe omówienie można znaleźć w dalszej części pracy na w Rozdziale XII, a także w:
M. Iwański, Zwyczaj…, s. 198-213. W myśl pierwszego z nich, niewielki prezent wręczony nauczycielowi czy
lekarzowi nie mieści się w zakresie pojęcia „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”, nie stanowią bowiem
świadczeń niegodziwych313. Według drugiego stanowiska, czyny polegające na wręczeniu przedstawicielom
określonych zawodów zwyczajowych gratyfikacji, nie stanowią przestępstw, ponieważ cechują się znikomą
społeczną szkodliwością (art. 1 § 2 k.k.). Trzeci pogląd, zdecydowanie dominujący w orzecznictwie sądowym
i w doktrynie, zasadza się, na założeniu, że zachowania takie mieszczą się w ramach kontratypu
pozaustawowego, wyłączającego ich bezprawność. Według części autorów, podstawą stosowania takiego
kontratypu jest prawo zwyczajowego. Wreszcie, według ostatniego stanowiska, prezentowanego przez
A. Barczak-Oplustil, wręczenie lub przyjęcie niewielkiego prezentu nie stanowi naruszenia reguł postępowania
z dobrem prawnym, jakim jest bezstronność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (w innych
przypadkach: obrót gospodarczy, czy zasady uczciwej rywalizacji sportowej), a w konsekwencji nie jest
sprzeczne z normą sankcjonowaną, co oznacza, że bezprawność takiego zachowania jest wyłączona niejako
„pierwotnie”.
314
Co do węgierskich regulacji antykorupcyjnych por. K. Ligeti, Hungary,“Reveu internationale de droit pénal”,
2003, vol. 1(74); GRECO, Third Evaluation Round. Evaluation Report on Hungary on Incriminations (ETS 173
and 191, GPC 2), adopted by GRECO at its 47th Plennary Meeting (Strasbourg, 7-11 June 2010); OECD,
Hungary: Phase 2. Report on the Application of the Convention on Fighting Bribery of Foreign Public Officials
in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in International
Business Transactions, May 2005.
315
Odnośnie do słowackich unormowań prawnokarnych dotyczących korupcji por. GRECO, Third Evaluation
Round. Evaluation Report on the Slovak Republic on Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), adopted by
GRECO at its 36th Plennary Meeting (Strasbourg, 11-15 February 2008); OECD, Phase 3 Report on
Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Slovak Republic, June 2012.
316
Por. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Labuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 3 do art. 115 § 4;
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interpretacji prawa „[…] ustalone znaczenie danego zwrotu w języku prawniczym ma
pierwszeństwo

przed

znaczeniem

tego

zwrotu

na

gruncie

języka

ogólnego

(powszechnego)” 317. Autor ten twierdzi, że omawiane pojęcia w chwili wejścia w życie
kodeksu karnego z 1997 r. miały już swoje ustalone znaczenie (choć ich zakres nigdy nie był
całkiem ostry i kwalifikacja niektórych przypadków mogła być sporna), odbiegające od
znaczenia w języku ogólnym 318. Specjalne znaczenie w stosunku do powszechnej
polszczyzny utrwaliło się w języku prawniczym pod rządami kodeksu karnego z 1969 r.,
kiedy to praktycznie cała doktryna prawa karnego i orzecznictwo sądów powszechnych (poza
odosobnionym poglądem W. Woltera) były zgodne, iż omawiane terminy należy rozumieć
węziej niż w języku powszechnym 319. J. Majewski przywołuje poglądy doktryny
i orzecznictwa, zgodnie z którymi omawiane pojęcia obejmują wyłącznie korzyści
„nienależne, niegodziwe” 320, „bezprawne” 321, „niemające podstawy prawnej” 322, nie
rozciągają się zaś na korzyści, które „prawnie przysługują” danemu podmiotowi 323, należą się
„sprawcy lub innej osobie zgodnie z istniejącym w chwili czynu stosunkiem prawnym”324.
Autor stwierdza, że za różnicą sformułowań nie kryje się zasadnicza różnica stanowisk,
a chodzi jedynie o poszukiwanie adekwatnej formuły oddającej różnicę między znaczeniem
omawianych pojęć w języku prawniczym i potocznym 325. Jednocześnie J. Majewski zauważa,
że zbyt mało odejmowałoby z zakresu omawianych pojęć jako pojęcia ogólnego języka
polskiego wskazanie, że zakres tych pojęć nie obejmuje korzyści „które nie przysługują
sprawcy zgodnie z istniejącym w chwili czynu stosunkiem prawnym” czy też mają podstawę
prawną 326. Ograniczenie się bowiem do tych kryteriów „nie pozwala na oddanie
317

Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 4, s. 1367. Pogląd ten jest oczywiście
trafny. Por. m. in. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. IV, Warszawa 2008,
s. 340-341; R. A. Stefański [w:] System Prawa Karnego…Tom 2, red. T. Bojarski, s. 498.
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J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 4, s. 1367-1368.
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Ibidem, tezy 10-11 do art. 115 § 4, s. 1368.
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Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1972 r., III KR 67/72, OSNKW z 1972 r., Nr 10, poz. 157
z aprobującą glosą B. Kunickiej-Michalskiej, Państwo i Prawo z 1973 r., Nr 6.
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Por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1977 r., VI KZP 16/76, OSNKW
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kodeksu karnego. Część ogólna, wyd. II, Kraków 1994, s. 506.
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Por. A. Zoll [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 627;
M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, Nowa Kodyfikacja Karna. Krótkie
komentarze, z. 21, Warszawa 1998; s. 58
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Por. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 136.
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Por. uchwałę pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78,
OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24.
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J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1368-1369.
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Ibidem, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1369.
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przeważającego a trafnego stanowiska doktryny głoszącego, że zakres analizowanego pojęcia
nie obejmuje korzyści, które jakkolwiek nie mają żadnej podstawy prawnej, to jednak nie są
niegodziwe. Chodzi tu w szczególności o korzyści umiarkowanej wartości, których wręczanie
drugiej osobie jest zwyczajowo przyjęte, nie narusza prawa ani właściwych danemu
środowisku zasad deontologicznych, a stanowi wyraz wdzięczności (np. kwiaty, drobne
upominki) lub gościnności (np. skromny poczęstunek) albo po prostu należy do dobrego
tonu” 327.
Inne argumenty zwolenników poglądu większościowego mają charakter funkcjonalny.
W szczególności do funkcji ochronnej prawa karnego odwołuje się O. Górniok 328, zdaniem
której korzyść majątkowa w rozumieniu przepisów karnych to „[…] korzyść zaspokajająca
w pierwszym rzędzie potrzebę materialną, której osiągnięcie zmienia stan majątkowy sprawcy
lub osoby, której ją przysparza, a taka zmiana nie jest uzasadniona uprawnieniami
przysługującymi sprawcy imiennie, wynikającymi ze stosunku prawnego między nim a osobą
fizyczną lub prawną pokrzywdzoną jego działaniem” 329. Autorka rozróżnia, jak już
wspominano, dwa rodzaje uprawnień – „indywidualne” i „generalne”, przy czym za korzyści
w rozumieniu prawa karnego nie mogą zostać uznane korzyści „indywidualne”, wynikające
ze stosunku prawnego między udzielającym a przyjmującym korzyść. Przypomnieć w tym
kontekście należy, że prezentowane stanowisko spotkało się z krytyką m. in. ze strony
J. Waszczyńskiego. Z drugiej jednak strony, wielu przedstawicieli nauki prawa karnego
pogląd ten akceptuje 330.
W zupełnie inny sposób omawianą kwestię ujmuje Agnieszka Barczak-Oplustil331,
której pogląd w istocie można uznać za pogląd jeszcze dalej idący, niż prezentowane powyżej
stanowisko większościowe. Zdaniem tej Autorki, „[…] z korzyścią majątkową – przynajmniej
na gruncie art. 228 i 229 k.k. – będziemy mieć do czynienia nie tylko w przypadku, gdy
przysporzenie majątkowe nie ma podstawy prawnej, ale i w sytuacji, gdy podstawa taka
istnieje, ale ze względu na motywację sprawcy, świadczenie to z punktu widzenia prawa
karnego należy uznać za nienależne czy niegodziwe”, przy czym zastrzec należy, że autorce
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Zob. J. Majewski, op. cit. i powołaną tam literaturę.
Por. stanowisko tej Autorki, zawarte w: O pojęciu…, s. 114-117, omówione już powyżej.
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O. Górniok, O pojęciu…, s. 117.
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Por. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks...Tom II, red. A. Zoll, teza 25 do art. 228, s. 1160-1161.
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chodzi o motywację osoby udzielającej, a nie przyjmującej korzyść 332. Według A. BarczakOplustil, dookreślenie pojęcia korzyści poprzez odwołanie się do kryterium jej nienależności
czy niegodziwości, jest niezbędne na gruncie prawa karnego. Autorka wskazuje bowiem, że
w niektórych przypadkach „[…] samo przysporzenie mogłoby mieć podstawę prawną
(darowizna, świadczenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, umorzenie długu), jednakże ze
względu na motyw, z jakim zostaje ono udzielone, staje się ono świadczeniem równoważnym
świadczeniu <<bezprawnemu>>” 333. Motyw ten może polegać przykładowo na chęci
podwyższenia sobie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, aby uniknąć przejścia
do wyższej grupy podatkowej (przez zawyżenie osobie pełniącej funkcję publiczną
wynagrodzenie za świadczone przez nią usługi), na udzieleniu darowizny po to, by
uniemożliwić sobie tym samym zaspokojenia długu czy wreszcie na udzieleniu przysporzenia
po to, by zapewnić sobie przychylność osoby pełniącej funkcję publiczną 334. Zdaniem
Autorki, w każdym z wymienionych wyżej przypadków korzyść ma charakter „niegodziwy”
czy też „nieuczciwy”. A. Barczak-Oplustil uznaje za słuszny pogląd wyrażony przez Sąd
Najwyższy 335, zgodnie z którym „darowizna wprawdzie może być także ukrytą formą
łapówki i może stanowić korzyść majątkową, ale pod tym warunkiem, że w takim charakterze
i z taką intencją została udzielona i przyjęta”, z tym jednak zastrzeżeniem, że zdaniem
Autorki nie można uzależniać kwalifikacji danego przysporzenia jako korzyści majątkowej od
intencji osoby przyjmującej 336.
Stanowisko A. Barczak-Oplustil przesuwa zatem kwestię kryterium zawężającego
pojęcia korzyści majątkowej i korzyści osobistej z istnienia ich prawnej podstawy lub
społecznie akceptowanej praktyki do motywu, z jakim zostały one udzielone. Należy tu
stwierdzić, że motyw ten jest rozumiany niezwykle szeroko, nie ograniczając się do
pragnienia wpłynięcia na osobę przyjmującą korzyść (por. opisane wyżej przykłady).
W pewnym sensie jej pogląd zbliżony jest do stanowiska zajmowanego przez C. Nowak337,
choć ich istotną różnicą jest sposób rozumienia „nienależności” korzyści. Obie Autorki
uważają, że przyjmowanie korzyści, do których osoba przyjmująca korzyść ma tytuł prawny,
ale udzielone zostały z powodu pełnienia przez nią funkcji publicznej, powinno być
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Zob. A. Barczak-Oplustil, „W związku”…, s. 77-79.
A. Barczak-Oplustil, „W związku”…, s. 77.
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A. Barczak-Oplustil, „W związku”…, s. 77-78.
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W wyroku z dnia 8 listopada 2005 r., WA 30/05, OSNKW z 2005 r., Nr 1, poz. 2018.
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A. Barczak-Oplustil, „W związku”…, s. 78-79.
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Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 409-410.
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penalizowane. Podstawą takiej penalizacji według C. Nowak jest fakt, że polski k.k. w swej
warstwie językowej nie posługuje się przymiotnikiem „nienależna” na określenia korzyści, co
daje podstawy do szerszej interpretacji. Pogląd A. Barczak-Oplustil z kolei oparty jest na tym,
że polskie prawo karne penalizuje jedynie korzyści nienależne, lecz ową „nienależność”
autorka rozumie w sposób odmienny od większości przedstawicieli doktryny prawa karnego.
Do podobnych wniosków co obie autorki dochodzą również ci autorzy, którzy opowiadają się
szerokim rozumieniem korzyści, bez wymogu, by była ona bezprawna.
Przeciwko dominującemu w doktrynie i orzecznictwie stanowisku wysuwa się
argumenty zarówno z zakresu wykładni językowej, jak i funkcjonalnej.
Po pierwsze zatem, stwierdza się, że zawężenie zakresu omawianych pojęć wyłącznie
do korzyści „bezprawnych” czy też „niegodziwych” nie znajduje uzasadnienia w ich
wykładni językowej. Należy bowiem pamiętać, że jedną z podstawowych reguł interpretacji
gramatycznej jest reguła lege non distiguente nec nostrum non distiquere, zgodnie z którą nie
należy w drodze interpretacji wprowadzać rozróżnień tam, gdzie nie wprowadził ich do
ustawy ustawodawca 338. Skoro zatem ustawodawca nie stwierdził wprost (np. w definicji
legalnej pojęć „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista” – tak jak uczynił to choćby
ustawodawca słowacki w definicji „łapówki”), że prawnie relewantne „korzyści” to wyłącznie
korzyści „nienależne”, to rozróżnienia na korzyści „należne” i „nienależne” nie można
wprowadzać w drodze wykładni 339.
Nadto, zauważono, że stanowisko większościowe opiera się na nieprawidłowym
założeniu, że znaczenie pojęć „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista” ma swoje ustalone
znaczenie w języku prawniczym 340. Tymczasem główny adherent tego poglądu, J. Majewski,
zaprzecza sam sobie, wysuwając takie twierdzenie, a następnie negując te poglądy części
doktryny i orzecznictwa, które wyłączają z omawianego pojęcia jedynie korzyści uzyskane
bez podstawy prawnej. Nie można bowiem, jak się wydaje, zasadnie twierdzić, że opisywany
termin ma swoje ustalone, jednolite znaczenie w języku prawniczym, skoro za chwilę dodaje
się do niego kolejny warunek („niegodziwości”), akceptowany jedynie przez część autorów
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Zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 107-108; R. A. Stefański [w:] System Prawa
Karnego…Tom II, red. T. Bojarski, s. 500.
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Argument taki prezentowałem w opracowaniu Zwyczaj…, s. 200-201. Por. również P. Wiatrowski, Pojęcie…,
s. 101.
340
Zob. M. Iwański, Zwyczaj…, s. 200-201.
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z zakresu prawa karnego 341. Rozwijając zaprezentowany wcześniej pogląd, stwierdzić należy,
że stosownie do przedstawicieli teorii prawa, o ustalonym znaczeniu jakiegoś terminu
w języku prawniczym można mówić wyłącznie w sytuacji pełnej jednolitości jego rozumienia
w doktrynie i orzecznictwie 342. Tymczasem bez wątpienia w chwili obecnej nie można mówić
o pełnej jednolitości omawianych pojęć, w szczególności co do tego, czy obejmują one
świadczenia, dla których osoba przyjmująca posiada tytuł prawny lub też zwyczajowe
gratyfikacje dla przedstawicieli niektórych zawodów 343.
Wydaje się poza tym, że pojęcia w prawie karnym należy interpretować jednolicie.
Skoro zatem wyłączylibyśmy z zakresu terminu „korzyść majątkowa” prezenty wręczane np.
lekarzom czy nauczycielom, to musielibyśmy zrobić to samo w odniesieniu do prezentów
wręczanych np. posłom po przegłosowaniu korzystnego dla przedsiębiorcy rozwiązania
ustawowego, czy też sędziom lub urzędnikom po wydaniu sprzyjającej obywatelowi decyzji
administracyjnej lub wyroku. Oczywiście niepodobna zgodzić się na rezultat wykładni, który
prowadziłby do takich skutków. Petent w urzędzie mógłby bowiem np. zasłaniać się przed
odpowiedzialnością karną za wręczenie urzędnikowi łapówki tym, że przecież wręczona
przez niego korzyść nie była „niegodziwa”, była bowiem czysto symboliczna i służyła
wynagrodzeniu niedostatecznie opłacanego przez państwo urzędnika za sprawność
i uprzejmość, z jaką sprawa została załatwiona 344.
A. Barczak-Oplustil twierdzi w omawianym kontekście, że „ponieważ niejednokrotnie
o tym, czy mamy do czynienia z korzyścią należną albo godziwą decydują obowiązujące
w społeczeństwie normy postępowania, może zasadniejsze będzie przyjęcie, iż korzyścią
majątkową jest każde przysporzenie majątkowe polegające na zwiększeniu aktywów lub
zmniejszeniu pasywów, natomiast w niektórych przypadkach przyjęcie takiej korzyści nie jest
bezprawne. Innymi słowy, jeżeli przyjęcie świadczenia mającego wartość czy to materialną,
czy niematerialną nie narusza funkcjonujących w społeczeństwie reguł (norm) – niezależnie
od tego, czy mają one charakter prawny czy też nie – to wykluczone jest tym samym uznanie,
341
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iż jest ono sprzeczne z normą sankcjonowaną; fakt ten nie pozbawia natomiast tego
świadczenia przymiotu korzyści majątkowej lub osobistej” 345. Z kolei zdaniem A. Wąska,
pogląd stosownie do którego zwyczajowe gratyfikacje nie mieszczą się w zakresie pojęcia
korzyści majątkowej, stanowi manipulowanie tego terminu 346. Mutatis mutandis, uwagę tę
należałoby odnieść również do korzyści osobistej.
Poza tym podkreśla się, że za szerokim ujęciem omawianych pojęć, obejmującym
również korzyści „należne”, przemawiają także argumenty natury funkcjonalnej, politycznokryminalnej. Celina Nowak, analizując w tym kontekście przykład dłużnika osoby pełniącej
funkcję publiczną, który obiecuje tej osobie zwrócić udzieloną mu wcześniej pożyczkę
w zamian za podjęcie działań służbowych 347 (oczywistym jest, że osoba pełniąca funkcję
publiczną jako wierzyciel ma prawo do zwrotu udzielonej wcześniej pożyczki), twierdzi, że
jeżeli „[…] zwrot pożyczki będzie stanowił bezpośrednią motywację podjęcia przez tę osobę
działań korupcyjnych, to. […] jej zachowanie powinno podlegać odpowiedzialności na takich
samych zasadach jak w przypadku przyjęcia korzyści nienależnej” 348. Autorka zauważa
jednak, że omawiana kwestia nie jest przesądzona i wysuwa postulat de lege ferenda
uzupełnienia definicji korzyści majątkowej i korzyści osobistej o zastrzeżenie, że nie ma
znaczenia, czy korzyść jest należna, lub wprowadzenia do znamion przestępstw korupcyjnych
nowego sformułowania „należnej lub nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej”349.
Z kolei J. Waszczyński zauważa, że jeżeli „[…] korzyść majątkowa stanowi wyłącznie środek
działania przestępnego, wówczas charakter (prawny czy bezprawny) korzyści majątkowej jest
bez znaczenia zarówno dla kwalifikacji czynu, jak i w zasadzie – dla wymiaru kary” 350. Piotr
Wiatrowski twierdzi w tym kontekście 351, że charakter dobra prawnie chronionego przez
przepisy o sprzedajności i przekupstwie nie wymaga, by przyjmowana korzyść majątkowa
miała mieć charakter bezprawny. Zdaniem Autora, „[…] przyjęcie przez przyjmującego
gotówki w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej, która stanowi zwrot
udzielonej przekupującemu pożyczki, będzie realizowało znamiona sprzedajności. Korzyścią
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w takim wypadku będzie uniknięcie straty, zmniejszenie pasywów. Taka motywacja może
skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do dokonania określonej czynności służbowej, na
której zależy przekupującemu. Nawet uzyskanie prawomocnego wyroku zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności zasądzającego zwrot pożyczki nie gwarantuje skuteczności
postępowania egzekucyjnego w danej sprawie” 352.
Innego rodzaju argumenty używane są przez innego zwolennika omawianego poglądu
mniejszościowego, W. Cieślaka 353. Twierdzi on, że samo pojęcie „korzyść majątkowa” ma
wartość neutralną, ponieważ prawo karne nie zakazuje jej uzyskiwania lub dążenia do niej.
W sferze zainteresowania prawa karnego pozostają tylko niektóre sposoby uzyskiwania
korzyści majątkowej, wiążące się z naruszeniem dóbr prawnie chronionych 354. Autor uważa,
że jeżeli ustawodawca posługuje się pojęciem korzyści majątkowej, to za bezprawną należy
uznać wszelką korzyść majątkową mającą bezpośredni związek z naruszeniem prawa
w jednej z trzech „ról”: jako rezultat bezprawnego zachowania się, jako pobudka (bodziec) do
takiego zachowania się lub jako jego narzędzie 355. Dla uznania danej korzyści za bezprawną
obojętne jest, jaka dziedzina prawa została naruszona, choć rezultat takiego naruszenia jest
określany właśnie przez tę dziedzinę. Korzyść uzyskana jako skutek czynu zabronionego
przez prawo karne, wskazana jako cel takiego czynu lub stanowiąca jego narzędzie, może być
określona jako korzyść „kryminalna”, pociągająca za sobą określone skutki prawnokarne 356.
Zdaniem autora, fakt, że określone przesunięcie majątkowe następuje bez podstawy prawnej
z innej niż prawo karne gałęzi prawa (np. prawa cywilnego czy prawa administracyjnego) nie
powinno mieć dla prawa karnego żadnego znaczenia. Zastosowanie zaś sankcji
prawnokarnych zależy „[…] ściśle od tego, czy w związku z korzyścią majątkową zostały
naruszone przepisy prawna karnego, a ściślej – czy korzyść majątkowa stanowi znamię typu
czynu zabronionego” 357. Według W. Cieślaka niesłuszny jest pogląd, zgodnie z którym o tym,
czy sprawca wypełnił swoim zachowaniem znamię określone jako „korzyść majątkowa”
może decydować naruszenie przepisów innych niż prawo karne gałęzi prawa. Autor
stwierdza, że „przecież o uznaniu konkretnego czynu za zabroniony przez prawo karne
decyduje wypełnienie przez ten czyn znamion wskazanych w opisie tego czynu w zakazie
352

Ibidem.
Zob. W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 187-192.
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Ibidem, s. 190.
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Tamże, s. 190-191.
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W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 191.
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karnym. Poszczególne znamiona wzięte w oderwaniu są na ogół obojętne pod względem
oceny prawnej, a walor bezprawności (i to kryminalnej) wykazują dopiero w swym pełnym
zespole. Jeśli zaś zachodzi, całkiem wyjątkowo, potrzeba uczynienia wyjątku od tej reguły, to
ustawa karna zamieszcza obok tego znamienia przymiotnik „bezprawnie” lub podobny (na
przykład <bez uprawnienia>)” 358. Pojęcie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” użyte
w opisywanym przez autora typie czynu zabronionego z art. 282 k.k. nie ma samo w sobie nic
nagannego, a naganność i kryminalną bezprawność uzyskuje dopiero w połączeniu
z pozostałymi znamionami tego typu 359. Co istotne jednak, W. Cieślak nie twierdzi, że
działanie sprawcy polegające np. na użyciu przemocy w celu zmuszenia pokrzywdzonego do
rozporządzenia mieniem, polegającego na zaspokojeniu roszczenia należnego sprawcy (na
przykład wierzyciel zmusza dłużnika do zwrotu pożyczki) realizuje znamiona wymuszenia
rozbójniczego 360. Według niego, nie ma jednak w tym przypadku konieczności posługiwania
się kontrowersyjnym określeniem „bezprawnej” korzyści majątkowej, albowiem o korzyści
majątkowej w tej sytuacji w ogóle nie ma mowy. Cytując autora, „jeśli bowiem sprawca
odzyska tylko to, co według prawa słusznie mu się należy, to nie ma po jego stronie żadnego
powiększenia jego stanu majątkowego, a zatem żadnej korzyści majątkowej” 361.
Z kolei argumentacja Sądu Najwyższego 362, prowadząca do wniosku, że „korzyścią
majątkową w rozumieniu art. 36 § 3 k.k. [z 1969 r. – dop. autora] - stanowiącą cel działania
sprawcy - jest każde przysporzenie majątku sobie lub innej osobie albo uniknięcie w nim
strat, z wyjątkiem jedynie tych wypadków, gdy korzyść taka przysługuje sprawcy lub innej
osobie zgodnie z istniejącym w chwili czynu stosunkiem prawnym”, oparta jest na
stwierdzeniu, że analiza niektórych przepisów części ogólnej k.k. z 1969 r. prowadzi do
wniosku, że ustawodawca nakazuje karać surowiej sprawców przestępstw popełnionych
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej niż sprawców działających bez takiego celu. Zdaniem
SN, „nie można jednak surowiej oceniać sprawcy przestępstwa z tego tylko powodu, że
zmierzał do osiągnięcia tego, co mu się prawnie należało (np. sprawca podrobił dokument
w celu uzyskania ekwiwalentu faktycznie poniesionych kosztów lub nakładu pracy lub też
dążył do uniknięcia obiektywnie grożącej, a prawnie nie uzasadnionej straty majątkowej)”.
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Zawarta w uzasadnieniu uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r.,
VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24.
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Sąd Najwyższy stwierdza, że „penalny i kompensacyjny charakter grzywny wymierzanej na
podstawie art. 36 § 3 k.k. wyłącza możliwość uznania, że ustawodawca zamierzał
wprowadzić obowiązek stosowania jej wobec sprawców, którzy dążyli do uzyskania korzyści
majątkowej należnej im na podstawie stosunku prawnego, znajdującego oparcie w normach
prawnych określających uprawnienia i obowiązki zainteresowanych podmiotów, a powstałego
już uprzednio, tj. przed popełnieniem przestępstwa. W takim wypadku bowiem sprawca
powinien za podjęcie działania przestępnego ponieść odpowiedzialność przewidzianą
odpowiednim przepisem karnym (np. za zastosowanie wobec dłużnika przemocy), lecz nie
może zostać dodatkowo represjonowany za samo dążenie do uzyskania świadczenia, które mu
się prawnie należało. Zresztą - wychodząc z cywilnoprawnego punktu widzenia - tego rodzaju
działanie sprawcy z reguły nie będzie w ogóle przysporzeniem korzyści majątkowej, gdyż
w skład jego majątku wchodzą także wymagalne wierzytelności, a wobec tego realizacja
istniejących roszczeń w zasadzie nie powoduje zmiany w majątku, lecz jedynie w jego
składnikach”. Drugi omówiony tu argument jest w istocie niezwykle zbliżony do
omówionego już powyżej poglądu W. Cieślaka.
Z kolei Hubert Popławski i Mirosław Surkont zauważając, iż łapówki nie może
stanowić korzyść, do której przyjmujący posiada tytuł prawny (np. wierzyciel), twierdzą, że
samo piastowanie funkcji publicznej „[…] nie powinno zmuszać zainteresowanej osoby do
rezygnacji z posiadanych uprawnień” 363. Trudno mówić o korzyści również w sytuacji
legalnej umowy, nie faworyzującej w żaden sposób osoby pełniącej funkcję publiczną – np.
zakup towaru po normalnej cenie (chyba, że w grę wchodziłyby jakieś dodatkowe korzyści,
np. co do miejsca, terminu lub sposobu dostawy) 364. Dopiero dysproporcja pomiędzy
wzajemnymi świadczeniami na korzyść osoby pełniącej funkcję publiczną może świadczyć
o tym, że chodzi w istocie o ukrytą łapówkę 365.
Zdaniem P. Palki 366, ponieważ prawo karne nadaje pojęciom „korzyści majątkowej”
i „korzyści osobistej” stygmat ujemny, i dopiero ono sprawia, że korzyści te stają się czymś,
czego sprawca nie powinien był osiągnąć (lub nie powinien był chcieć osiągnąć), to należy
przyjąć, iż prawo represyjne „nie zajmuje się prawnym, uczciwym zwiększaniem możliwości
finansowych (a także niemajątkowych, tj. osobistych) danej osoby”.
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W moim przekonaniu trafne są argumenty (zwłaszcza te natury językowej)
przemawiające za szerokim ujęciem pojęcia korzyści majątkowej i korzyści osobistej, nie
ograniczającym go wyłącznie do korzyści „bezprawnych”, „nienależnych”, „niegodziwych”.
Twierdzenie powyższe nie przesądza jednak o akceptacji tezy, że przyjęcie/udzielenie
korzyści, do której sprawca ma prawną podstawę lub stanowi zwyczajową gratyfikację
stanowi przestępstwo (lub nawet, że realizuje znamiona korupcyjnych typów czynów
zabronionych).
Kwestia, czy za udzielenie korzyści majątkowej może zostać uznane udzielenie
świadczenia, do którego przyjmujący ma prawną podstawę (np. zwrot osobie pełniącej funkcji
publicznej pożyczki) przy czym świadczenie to ma w zamierzeniu wpłynąć na wypełnienie
przez nią obowiązków służbowych, jest zatem rozwiązywana w doktrynie i orzecznictwie
w rozmaity sposób. Rozwiązanie zaś tego problemu jest niezależne od tego, czy dany
przedstawiciel nauki prawa karnego opowiada się za szerokim czy też wąskim ujęciem
omawianych wyrażeń. Według jednego poglądu, tego rodzaju świadczenie nie może być
uznane za korzyść majątkową, ponieważ w ogóle nie powiększa stanu majątkowego osoby
przyjmującej korzyść 367. Kolejne stanowisko zasadza się na twierdzeniu, że świadczenie to
nie jest bezprawne, lecz przysługuje przyjmującemu na podstawie istniejącego w chwili
czynu stosunku prawnego, a skoro o „korzyści majątkowej” nie może być mowy bez jej
bezprawności, to takie świadczenie nie ma charakteru korzyści majątkowej 368. Wreszcie
według najbardziej rygorystycznego i najszerszego ujęcia korzyści majątkowej, tego rodzaju
świadczenie może stanowić środek przekupstwa 369. Warto tu również odnotować dokonane
przez O. Górniok rozróżnienie na uprawnienia przysługujące indywidualnie i generalnie,
które choć było krytykowane w doktrynie, znalazło również licznych zwolenników w nauce
prawa karnego.
Przechodząc do prezentacji własnego stanowiska w omawianej kwestii, rozpocząć
wypada od stwierdzenia, że w moim przekonaniu trafna jest przedstawiona powyżej
367

Por. uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r., VII
KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24. Podobnie na gruncie typu z art. 282 k.k.: W. Cieślak,
Wymuszenie…, s. 192.
368
Por. m. in. O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, wyd. 3, Nb. 17 do art. 228, s. 57-58; J. Majewski
[w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1368-1369.
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Por. A. Barczak-Oplustil, „W związku”…, s. 76-77; C. Nowak, Korupcja…, s. 409-410; P. Wiatrowski,
Pojęcie…, s. 101; J. Waszczyński, O „korzyści”…, s. 75; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II,
red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 44 do art. 228.
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argumentacja Sądu Najwyższego 370, choć można jej zasadnie zarzucić, że skupia się zbytnio
na fakcie istnienia już wcześniej stosunku prawnego, na mocy którego osobie przysługuje
dana korzyść majątkowa 371. Przede wszystkim jednak za słuszne należy uznać twierdzenie, że
świadczenie polegające np. na zwrocie przez dłużnika udzielonej mu pożyczki (np. na rzecz
osoby pełniącej funkcję publiczną) – nawet jeżeli nastąpi to w związku z pełnieniem przez
wierzyciela funkcji publicznej – w ogóle nie ma przymiotu korzyści majątkowej. Skoro
bowiem w skład majątku wierzyciela wchodzi roszczenie o zwrot udzielonej dłużnikowi
pożyczki 372, to sam zwrot pożyczki nie powoduje żadnej zmiany w wartości jego majątku –
a jedynie w składnikach jego majątku (jeden składnik – roszczenie o zwrot pożyczki – zostaje
zastąpiony przez inny – zwróconą sumę pieniężną lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku).
Wydaje się zaś, że sama zamiana jednego składniku majątku na inny, nie może stanowić
korzyści majątkowej w rozumieniu prawa karnego (oczywiście o ile otrzymany składnik nie
ma wartości wyższej niż składnik „zamieniany”).
Jeśli idzie zaś o możliwość włączenia w zakres pojęć „korzyść majątkowa” i „korzyść
osobista”

zwyczajowych

gratyfikacji

dla

przedstawicieli

niektórych

zawodów

(w szczególności medycznych, nauczycieli i przedsiębiorców), to w moim przekonaniu
zasadne jest stanowisko akceptujące taką możliwość. Jego przyjęcie nie powoduje jednak
automatycznie akceptacji mniejszościowego, że przyjmowanie lub wręczanie takich
gratyfikacji stanowi przestępstwo – w moim przekonaniu bowiem odpowiedzialność karna za
tego typu zachowania jest wyłączona na podstawie kontratypu pozaustawowego, którego
podstawą jest prawo zwyczajowe 373.
3. Obietnica korzyści majątkowej („obiecuje korzyść majątkową”). Obietnica
korzyści osobistej („obiecuje korzyść osobistą”).
Kolejnym, po korzyści majątkowej i korzyści osobistej, środkiem przekupstwa
wymienianym w typach przestępstw korupcyjnych, jest „obietnica korzyści”, przy czym
pojęcie to odnosi się zarówno do korzyści majątkowej, jak i do osobistej. W przeciwieństwie
370

Zawarta w uzasadnieniu uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r.,
VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 24. Por. również W. Cieślak, Wymuszenie…, s. 192.
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z dnia 30 stycznia 1980 r., Nowe Prawo z 1980 r., Nr 11-12, s. 213-218.
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przykładowo E. Łętowska [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 17.
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do wcześniej omówionych pojęć, zwrot „obietnica korzyści” nie posiada jakiejkolwiek, nawet
szczątkowej, definicji ustawowej. Nie występuje on również, co do zasady, w przepisach
prawnokarnych innych niż statuujących typy przestępstw korupcyjnych. W związku
z brakiem odniesienia się do „obietnicy korzyści” w definicji z art. 115 § 4 k.k. można
postawić pytanie, czy ma ona również zastosowanie do tego środka przekupstwa. Innymi
słowy, czy podobnie jak w przypadku „korzyści majątkowej” i „korzyści osobistej”, także
obietnica korzyści (majątkowej lub osobistej) jest obietnicą korzyści nie tylko dla sprawcy,
ale i dla kogo innego. Zwolennikiem poglądu, że definicja zawarta w art. 115 § 4 k.k. nie ma
zastosowania do obietnicy korzyści, jest M. Surkont 374. Pogląd swój autor uzasadnia
wzajemnym stosunkiem tego przepisu i art. 228 k.k. Z kolei zdaniem P. Palki, „z tej racji, że
korzyść – zgodnie z art. 115 § 4 k.k. – świadczona może być zarówno osobie pełniącej
funkcję publiczną, jak i komuś innemu, stwierdzić należy, że obietnica, która nie występuje
w przepisach samodzielnie, tylko zawsze w połączeniu z dopełnieniem „korzyści” jest
równorzędna także przez jednaki zakres ich beneficjentów” 375. W moim przekonaniu,
stanowisko, zgodnie z którym także obietnica korzyści może zostać przyjęta nie tylko dla
sprawcy przestępstwa korupcyjnego biernego, ale także dla innego podmiotu, jest słuszne
z kryminalnopolitycznego punktu widzenia i należy je zaakceptować. Dla jednoznacznego
rozstrzygnięcia tej rozbieżności warto jednak wysunąć postulat de lege ferenda uzupełnienia
definicji ustawowej z art. 115 § 4 k.k. o obietnicę korzyści. Przepis ten mógłby brzmieć:
„Korzyścią majątkową lub osobistą albo jej obietnicą jest korzyść albo jej obietnica zarówno
dla siebie, jak i dla kogo innego”.
Warto zauważyć, że omawiane znamię jest używane w korupcyjnych typach czynów
zabronionych w odmiennych formach gramatycznych – w typach biernych jako rzeczownik
(„obietnica korzyści”, którą się przyjmuje, której się żąda, od której uzależnia się czynność
służbową, w zamian za którą podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy), zaś
w typach czynnych jako czasownik („obiecywać”, przy czym czynność ta odnosi się do
korzyści) 376. Nieuzasadnione wydają się jednak zastrzeżenia podniesione przez M. Surkonta,
iż względy językowe nie przemawiają za taką redakcją i że jest ona niedoskonała 377. Jak
374

[w:] Łapownictwo, s. 120. Podobnego zdania są również: A. Spotowski, Przestępstwo…, s. 110-111;
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słusznie zauważa bowiem P. Palka, „zamienne używanie wyrazów należących do tej samej
rodziny – jako przejaw korzystania z bogactwa i fleksyjności języka – samo w sobie nie
stwarza problemów natury syntaktycznej” 378. Zgodzić się należy z Autorem, gdy twierdzi on,
że użycie czasownika „obiecuje” w czynnych typach korupcyjnych jest bardziej
komunikatywne dla doktryny i praktyki prawa, niż byłoby to w przypadku zbitki „udziela
obietnicy” 379.
Zgodnie ze znaczeniem językowym, „obietnica” to „zapewnienie zrobienia,
załatwienia lub dania komuś czegoś, przyrzeczenie” 380. Z kolei „obiecywać” to
„1. powiedzieć (mówić), że się coś zrobi, załatwi, da komuś itp., przyrzec (przyrzekać);
2. książk. stanowić zapowiedź czegoś dobrego lub przyjemnego, rokować” 381. Ustawa
posługuje się czasownikiem obiecywać w pierwszym z wymienionych tu znaczeń. Przez
„obietnicę korzyści” należy więc rozumieć oświadczenie przekupującego, wyrażające
gotowość udzielenia osobie przekupywanej korzyści majątkowej lub osobistej 382.
Główne problemy pojawiające się w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie
sądowym związane z wykładnią znamion „obietnica” i „obiecywać” są następujące:
A) w którym momencie można powiedzieć o dokonaniu czynnego przestępstwa
korupcyjnego – czy w chwili dotarcia obietnicy do jej adresata, czy też z chwilą jej przyjęcia?
B) w jakich formach może mieć miejsce obietnica korzyści?
C) jaki musi być stopień konkretyzacji komunikatu sprawcy korupcji czynnej, aby
można było powiedzieć o „obietnicy korzyści” w rozumieniu prawa karnego?
Ad. A) Doktryna prawa karnego w zdecydowanej większości przyjmuje, że dokonania
czynnego przestępstwa korupcyjnego („obiecuje udzielić korzyści”) następuje z chwilą
dotarcia informacji o obietnicy do jej adresata 383. Pogląd ten dominuje również
378

P. Palka, Sprzedajne…, s. 453.
Tamże, s. 455.
380
Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 2, Warszawa 2003, s. 1054. Por. też
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 392.
381
Tamże, s. 1052.
382
Tak słusznie: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 185.
383
Tak m. in: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Warszawa 1987, teza
3 do art. 241, s. 397; M. Surkont, Glosa do wyroku SN z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, Nowe Prawo
z 1988 r., Nr 10-12, s. 261-263; tenże, Łapownictwo, s. 85; J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz.
Orzecznictwo, Warszawa 1997, teza 4 do art. 229, s. 407; J. Skorupka, Ochrona…, s. 84-85; P. Palka,
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w orzecznictwie

sądowym 384.

Według

stanowiska

alternatywnego 385,

przestępstwo

korupcyjne czynne jest dokonane w chwili, gdy obietnica (lub jej korzyść) zostanie przyjęta,
zaś w sytuacji braku przyjęcia może być mowa wyłącznie o usiłowaniu przestępstwa. Pogląd
ten opiera się na założeniu, że „przestępstwo przekupstwa należy do grupy przestępstw o tzw.
wieloosobowej konfiguracji i do jego popełnienia (w podstawowym typie) (art. 239 § 1 i art.
241 § 1 k.k. z 1969 r.) wymagane jest współdziałanie dwóch stron, z których jedna korzyści
majątkowej i osobistej albo ich obietnicy udziela (przekupstwo czynne), natomiast drugą ową
korzyść albo jej obietnicę przyjmuje (przekupstwo bierne)” 386. Jak trafnie zauważył
M. Surkont 387, założenie to nie jest trafne, ponieważ według polskiej koncepcji
odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne, łapownictwo czynne nie jest akcesoryjne
w stosunku do łapownictwa biernego. Dokonanie łapownictwa czynnego nie jest więc
w żadnym stopniu uzależnione od aktywności osoby przekupywanej. Przestępstwa
łapownictwa czynnego i biernego wprawdzie pozostają w związku, lecz są to dwa
przestępstwa odrębne 388. Należy nadto stwierdzić, że w chwili obecnej stanowisko to poparte
jest brzmieniem przepisów statuujących tzw. klauzulę bezkarności dla sprawców korupcji
„czynnej” 389. Jednym z wymogów bezkarności takich sprawców jest bowiem to, by korzyść
lub jej obietnica została przyjęta. Ustawodawca dopuszcza zatem wprost sytuację, w której
możliwe jest dokonanie przestępstwa korupcyjnego czynnego polegającego na złożeniu
obietnicy korzyści, mimo braku jej przyjęcia przez jej adresata. Odmienna interpretacja

Sprzedajne…, s. 455-456; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 11801181; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 17-18 do art. 229, s. 93;
P. Wiatrowski, Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w prawie karnym, Prokuratura
i Prawo 2008 r., Nr 7-8, s. 58.
384
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1994 r., OSNKW z 1995 r., Nr 3-4, poz. 20; postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., III KK 248/06, „Prokuratura i Prawo” (wkładka) z 2007 r., Nr 10,
poz. 4.
385
Prezentowanego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, OSNKW z 1987 r.,
Nr 5-6, poz. 47, a także przez: A. Marka w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, teza 4 do art.
229, s. 508 oraz J. Majewskiego [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 48 do art. 302, s. 750.
386
Cytat z uzasadnienia wyroku SN z 12 września 1986 r., Rw 655/86.
387
[w:] Glosa do wyroku SN z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, Nowe Prawo z 1988 r., Nr 10-12, s. 261263.
388
Tamże.
389
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 1181. Rzeczone klauzule
bezkarności zostały wyrażone w art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art. 296a § 5 k.k. art. 49 ustawy o sporcie,
art. 54 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych.
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byłaby sprzeczna z domniemaniem racjonalności ustawodawcy 390 i zakazem wykładni per
non est 391.
Natomiast bez wątpienia w kategoriach usiłowania, a nie dokonania przestępstwa
korupcyjnego czynnego należy oceniać sytuację, gdy propozycja łapówki zostanie
wysłowiona przez sprawcę (np. poprzez wysłanie listu lub pośrednika, który ma ją przekazać
jej odbiorcy392), lecz komunikat ten z jakichś powodów nie dotrze do jego zamierzonego
odbiorcy 393. W takim przypadku można bowiem mówić jedynie o bezpośrednim zmierzaniu
do obiecania udzielenia korzyści.
Ad. B). Zdecydowana większość doktryny prawa karnego 394, jak i orzecznictwo Sądu
Najwyższego 395 stoi na stanowisku, że „obietnica udzielenia korzyści może być wyrażona w
każdy sposób, a więc i gestem, bo przepisy […] nie ograniczają znamienia czasownikowego
ani co do sposobu, ani co do formy uzewnętrznienia zamiaru uczynienia obietnicy. Sąd
orzekający ocenia in concreto, czy gest wyraził taki zamiar sprawcy i czy jego adresat mógł
zrozumieć przekazaną w ten sposób informację, jako obietnicę udzielenia korzyści” 396. Jak
trafnie podkreślił Sąd Najwyższy, „ustawodawca nie zawęził podstawy odpowiedzialności
karnej sprawcy przez uzależnienie jej od sposobu lub formy uczynienia obietnicy. Brak takich
okoliczności modalnych wśród znamion czynu przesądza o tym, że znamię czasownikowe
zrealizowane jest zawsze, kiedy sprawca <<obiecuje>> w powszechnym znaczeniu tego
pojęcia. Dowolny, bo ignorujący przepisy ustawy, jest więc pogląd, według którego obietnicy
390

Szerzej na temat tego domniemania przy wykładni prawa por. m. in. L. Morawski, Zasady…, s. 159-162.
Zob. L. Morawski, Zasady…, s. 106-107.
392
Por. M. Surkont, Glosa…, s. 263.
393
Tak m. in: M. Surkont, Glosa…, s. 263; tenże, Łapownictwo, s. 85; J. Wojciechowski, Kodeks…, teza 4 do
art. 229, s. 407; J. Skorupka, Ochrona…, s. 84-85; P. Palka, Sprzedajne…, s. 455-456; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 1180-1181; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 19 do art. 229, s. 93; P. Wiatrowski, Łapownictwo czynne…, s. 58.
394
Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 7 do art. 229, s. 1179-1180;
R. Żurowska, Przestępstwo…, s. 124; J. Satko, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1997 r.,
V KKN 105/97, OSP z 1998 r., Nr 6, s. 117-118; P. Wiatrowski, Łapownictwo…, s. 59.
395
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1997 r., V KKN 105/97, OSP z 1998 r., Nr 3, poz. 68.
396
Cytat z uzasadnienia wyroku SN z 5 listopada 1997 r., V KKN 105/97. Wyrok ten zapadł na tle stanu
faktycznego, w którym sprawca obiecał funkcjonariuszowi policji, korzyść majątkową w postaci pieniędzy
w kwocie 50 zł w zamian za stanowiące naruszenie prawa umożliwienie mu kontaktu i wymiany informacji
z współpodejrzanym i tymczasowo aresztowanym w tej sprawie. Jak ustalił sąd, obietnica korzyści polegała w
tym przypadku na wyjęciu przez sprawcę z kieszeni i pokazaniu funkcjonariuszowi Policji złożonego na pół
banknotu, gestem głośnego (według funkcjonariusza: „zaszeleścił”) przesuwania go między palcami.
Zachowaniu temu towarzyszyła prośba o umożliwienie skazanemu nieskrępowanej rozmowy z tymczasowo
aresztowanym współpodejrzanym.
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udzielić można tylko słownie. Obietnicę można bowiem wyrazić każdym zachowaniem,
zdatnym do przekazania tej informacji dostatecznie wyraźnie. Gest jest często całkiem
skutecznym - mimo ograniczonych środków wyrazu - sposobem przekazania informacji. Jej
treść może być dla adresata zupełnie jednoznaczna wtedy zwłaszcza, kiedy gest ma utrwaloną
zwyczajowo konotację. Jest on nierzadko wybranym świadomie sposobem czynienia
obietnicy udzielenia korzyści, ze względu na wymagającą dyskrecji sytuację, w jakiej działa
sprawca” 397. Za nieuzasadnioną należy uznać wyrażoną w nauce tezę, iż obietnica udzielenia
korzyści musi zostać zwerbalizowana i nie można jej dokonać gestem 398. Pogląd ten nie
znajduje żadnej podstawy w tekście ustawy. Nadto, jego przyjęcie prowadzi w moim
przekonaniu do niedopuszczalnego, sprzecznego z względami polityki kryminalnej,
zawężenia zakresu penalizacji (w wielu bowiem przypadkach komunikat w postaci gestu
będzie dla jego odbiorcy całkowicie jednoznaczny, pozostawienie zaś takich przypadków
bezkarnymi kłóci się z celami prawa karnego). Co jednak należy podkreślić, w każdym
przypadku obietnicy niezwerbalizowanej, należy w sposób obiektywny ustalić, że gest
stanowił odzwierciedlenie zamiaru sprawcy przekupstwa lub kupna wpływów i że mógł on
jednoznacznie zostać odebrany jako stanowiący obietnicę korzyści.
Ad. C). Za sporną należy również uznać w nauce prawa karnego kwestię, z jakim
stopniem konkretyzacji komunikatu sprawcy przestępstwa korupcyjnego „czynnego” musimy
mieć do czynienia, by mógł on zostać uznany za obietnicę korzyści. Według pierwszego
poglądu, przyjmowanego w doktrynie 399 i dominującego w orzecznictwie sądowym 400, dla
uznania danego komunikatu za obietnicę korzyści nie ma znaczenia jego ścisłe określenie
i sprecyzowanie, istotne bowiem znaczenie ma wyłącznie uzewnętrzniony przez sprawcę
korupcji czynnej zamiar udzielenia korzyści. Jak uważa P. Palka, z punktu przepisów
o łapownictwie czynnym nie ma znaczenia precyzyjne określenie wysokości korzyści 401,
a nawet rodzaj przyrzeczonego wynagrodzenia (czy chodzi o korzyść majątkową czy
osobistą). Zdaniem Autora, istotne jest wyłącznie, by sprawca obiecał udzielić korzyści

397

Tamże.
Zob. A. Marek, Kodeks…, teza 2 do art. 229, s. 583.
399
Zob. m. in.: P. Palka, Sprzedajne…, s. 459 (przypis 409); P. Wiatrowski, Łapownictwo…, s. 59-60.
400
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1972 r., III KR 209/72, OSNKW z 1972 r., Nr 4, poz. 48. Por.
także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 9 lutego 1934 r., I K 4/34, OSN z 1934 r., Nr 6, poz. 124 oraz z dnia 12
kwietnia 1934 r., III K 293/34, OSN z 1934 r., Nr 10, poz. 228 – przywołane przez P. Palkę, Sprzedajne…,
s. 459 (przypis 409).
401
Autorowi chodzi zapewne o wartość korzyści majątkowej.
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majątkowej lub osobistej, przy czym może być ona bliżej nieokreślona 402. Z kolei według
O. Górniok 403, obietnica nie musi być ściśle określona, jednak zamiar udzielenia korzyści
musi być jednoznacznie wyrażony i wskazywać na przedmiot korzyści. A. Barczak-Oplustil
zauważa w tym kontekście, że „[…] czym ogólniej określony zostanie <<przedmiot>>
obietnicy, tym trudniejsza jest ocena stopnia społecznej szkodliwości zachowania
sprawcy” 404. Autorka ta jednoznacznie odrzuca możliwość zakwalifikowania jako udzielenia
obietnicy korzyści majątkowej lub osobistej zachowania sprawcy, które wprawdzie w sposób
jednoznaczny wyraża jego zamiar, lecz nie określa przedmiotu korzyści, ani jej formy (czy
chodzi o korzyść majątkową czy osobistą) 405. Jej zdaniem takie zachowanie może
ewentualnie zostać zakwalifikowane jako usiłowanie przestępstwa korupcyjnego czynnego 406.
Najbardziej

rygorystyczne

A. Spotowskiego

407

stanowisko

w

tej

materii

prezentowane

jest

przez

, zdaniem którego z oświadczenia osoby wyrażającej gotowość udzielenia

korzyści nie tylko ma w sposób jednoznaczny wynikać, czy chodzi o korzyść majątkową, czy
osobistą, ale także co zamierza dać lub świadczyć. Według Autora, brak sprecyzowania formy
i przedmiotu korzyści uniemożliwia stwierdzenie, czy zostały wyczerpane znamiona
łapownictwa 408.
Moim zdaniem trafny jest pogląd P. Palki, nie wymagający dla przyjęcia, że w danej
sytuacji mamy do czynienia z obietnicą korzyści, ani konkretyzacji jej przedmiotu, ani jej
formy (korzyści majątkowej lub osobistej). Wymóg taki nie wynika z tekstu ustawy. Skoro
zaś w zasadzie jednolicie przyjmuje się, że obietnica korzyści może zostać wyrażona nawet
gestem, to nie ma racjonalnego powodu zawężenia kryminalizacji w sytuacji, gdy przedmiot
korzyści lub jej forma nie zostanie jednoznacznie sprecyzowana. Ustawa wymaga jedynie, by
sprawca korupcji czynnej obiecał udzielić korzyść majątkową lub osobistą, a korupcji biernej
obietnicę taką przyjął. Jeżeli z zachowania sprawcy przestępstwa korupcyjnego czynnego
wynika, że zamierzał on udzielić korzyść (np. wypowiadając słowa: „ja to Panu wynagrodzę,
nie pożałuje Pan”), to zachowanie takie bez wątpienia cechuje się społeczną szkodliwością,
402

P. Palka, Sprzedajne…, s. 459 (przypis 409).
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 7 do art. 229, s. 72.
404
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, teza 6 do art. 229, s. 1179.
405
Podawany jest w tym kontekście przykład sytuacji, w której sprawca obiecuje osobie pełniącej funkcję
publiczną udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej słowami: „ja to Panu wynagrodzę, nie pożałuje Pan”.
Zob. ibidem.
406
Tamże. Autorka stwierdza jednak, że oczywiście można by się zastanawiać nad spełnieniem w tej sytuacji
znamienia „bezpośredniości” zmierzania do dokonania (art. 13 § 1 k.k.).
407
[w:] Przestępstwa…, s. 185.
408
Tamże. Podobnie również T. Chrustowski, Prawne…, s. 138-139.
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może bowiem wpłynąć na działalność osoby, która taki komunikat odebrał. Częstokroć
w realiach

popełniania

przestępstw

korupcyjnych

jest

tak,

że

wiążą

się

one

z niedomówieniami, z używaniem przez ich sprawców sformułowań mających ukryć ich
rzeczywiste zamiary. Pozostawianie takich zachowań poza polem kryminalizacji nie wydaje
się słuszne z kryminalno-politycznego punktu widzenia. Bez wątpienia zaś takiej interpretacji
nie można zaś postawić zarzutu, iż stanowi niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą na
niekorzyść sprawcy.
Jak wynika z badań kryminologicznych 409, obietnica korzyści pojawia się w praktyce
wymiaru sprawiedliwości rzadziej niż sama korzyść – jednak częstotliwość pojawiania się
samych obietnic nie jest tak niska, jak można by się spodziewać 410.
Większość korupcyjnych typów czynów zabronionych zawiera wszystkie trzy
omówione powyżej środki (korzyść majątkową, korzyść osobistą i obietnicę korzyści) jako
elementy stanowiące część znamion strony przedmiotowej typu 411. W niektórych jednak
z przestępstw korupcyjnych ustawodawca zdecydował się na zawężenie środków korupcji do
jedynie niektórych z nich.
I tak, w art. 250a § 1 i 2 k.k. (charakteryzującym sprzedajność wyborczą
i przekupstwo wyborcze) ustawodawca ograniczył możliwe środki korupcji do „korzyści
majątkowej” lub „korzyści osobistej”. Zakresem penalizacji nie objęto natomiast zachowań
odnoszących się do obietnicy lub obiecywania korzyści 412. Ocena takiego rozwiązania jest
sporna w doktrynie prawa karnego. Według części autorów, należy je ocenić pozytywnie.
Używa się przy tym argumentu, że składanie obietnic wyborczych należy do istoty kampanii
wyborczych, a w obietnicach takich nie ma nic nagannego, co kazałoby sięgnąć po reakcję

409

Zob. P. Bachmat, Przestępstwa…, s. 151-154; tenże, Czynna…, s. 288-289; tenże, Uregulowania… [w:]
Prawo…, red. A. Siemaszko, s. 189-190.
410
Przykładowo, w badaniach dotyczących przestępstwa z art. 229 k.k. stwierdzono, że udzielenie korzyści
miało miejsce w 53,1%, obietnica udzielenia korzyści w 40,2%, zaś oba te świadczenia łącznie w 6,7%
przypadków. Por. P. Bachmat, Przestępstwa…, s. 151-154.
411
Zob. art. 228 § 1, 3-4, 6 k.k., art. 229 § 1, 3-5 k.k., art. 230 § 1 k.k., art. 230a § 1 k.k., art. 296a § 1 k.k., art.
46 ust. 1-2 ustawy o sporcie, art. 54 ust. 1-2, 4 ustawy o refundacji leków.
412
Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 4,
s. 70; B. Mik, Nowela…, s. 168-169; M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 5 do art. 250a,
s. 1134; C. Nowak, Korupcja…, s. 399-400; J. Skorupka, Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250a k.k.,
Palestra z 2006 r., Nr 11-12, s. 50-53; tenże, Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege
ferenda (wybrane zagadnienia), Państwo i Prawo z 2003 r., Nr 12, s. 51-52.
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prawnokarną 413. Niedotrzymywanie obietnic wyborczych może zaś stać się powodem
negatywnej oceny danej partii politycznej czy kandydata w kolejnych wyborach, co jest
wystarczającą sankcją 414. Zdaniem B. Mik, „kryminalizacja udzielanych i przyjmowanych
obietnic wyborczych byłaby <<strzałem ustawy poza cel>>, jeśli nie zwyczajną groteską”,
zaś uwagi krytyczne wobec ustawodawcy w tej materii „[…] sprawiają wrażenie oderwanych
od rzeczywistości” 415. W nauce spotkać można jednak również pogląd krytyczny, negatywnie
oceniający zawężenie środków korupcji wyborczej wyłącznie do udzielonych, przyjętych lub
żądanych korzyści majątkowych lub osobistych 416. Stanowisko to oparte jest na wyróżnieniu
zgeneralizowanych, kierowanych do ogółu wyborców, „obietnic wyborczych”, które stanowią
co najwyżej deklaracje, mające na celu agitację wyborców 417. Takich deklaracji nie można,
zdaniem J. Skorupki, traktować jako obietnicy korzyści 418. Podobnie rzecz należy ujmować
w odniesieniu do oświadczeń, składanych wobec grup wyborców (np. obietnica złożona
wobec lokalnej społeczności danej wsi otwarcia po wyborach nowej szkoły). Stanowią one
bowiem typowy element kampanii wyborczych i nie cechują się społeczną szkodliwością
(wszak

kandydat

jest

zawsze

przedstawicielem

określonej

grupy

wyborców

–

zamieszkujących dany okręg wyborczy). W innych kategoriach należy zaś oceniać
zindywidualizowane przyrzeczenie złożone przez ubiegającego się o mandat, że w razie
uzyskania przez niego mandatu wyborcy uzyskają koncesję czy też korzystny kontrakt 419.
C. Nowak posługuje się przykładem kandydata w wyborach do rady gminy, który składa
osobie głosującej obietnicę korzyści osobistej (załatwienie sprawy po uzyskaniu pozytywnego
wyniku i wyborze na członka rady) lub nawet majątkowej (załatwienie zapomogi w urzędzie
gminy) 420. Zdaniem Autorki, „taka obietnica, pod wpływem której głosujący oddałby głos na
udzielającego korzyści lub inną osobę, prowadziłaby do wypaczenia wyniku wyborczego
i stanowiłaby zamach na dobro chronione omawianym przepisem. Z tego powodu brak
penalizacji zachowań polegających na przyjmowaniu lub udzielaniu obietnicy korzyści należy
uznać za lukę prawną, która może poważnie osłabić znaczenie penalizacji korupcji wyborczej
413

R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 70; B. Mik, Nowela…, s. 168-169.
B. Mik, Nowela…, s. 169.
415
B. Mik, Nowela…, s. 168-169.
416
Tak m. in.: J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 50-53; tenże, Podstawy…, s. 51-52, M. Szewczyk [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 5 do art. 250a, s. 1331-1332; C. Nowak, Korupcja…, s. 399-400.
417
Zob. J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 52.
418
Autor powołuje się przy tym na pogląd wyrażony na gruncie art. 121 k.k. z 1932 r. (który obejmował wśród
znamion przekupstwa wyborczego także obietnicę korzyści) przez J. Makarewicza, Kodeks…, s. 355.
419
J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 52.
420
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 399.
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w praktyce” 421. Krytyka rozwiązania przyjętego przez polskiego ustawodawcy poparta jest
również argumentem prawnoporównawczym, wskazuje się bowiem, że obietnica korzyści jest
wymieniona jako środek korupcji wyborczej w przepisach niemieckiego kodeksu karnego 422.
Wydaje się, że decyzja polskiego ustawodawcy o ograniczeniu środków korupcji wyborczej
do korzyści majątkowych i osobistych i pominięciu wśród nich obietnicy korzyści nie jest
słuszna. W moim przekonaniu przedstawione powyżej argumenty J. Skorupki i C. Nowak są
w pełni trafne. Można jedynie dodać, że w chwili obecnej bezkarne jest zachowanie
polegające na obiecywaniu osobom uprawnionym do głosowania korzyści w celu skłonienia
ich do głosowania w określony sposób, w sytuacji gdy sprawca nie zrealizuje następnie
swojej zapowiedzi i nie przekaże tym osobom korzyści. Wydaje się, że takie rozwiązanie nie
jest poprawne. W moim przekonaniu, skierowanych do ogółu deklaracji wyborczych nie
należy traktować w kategoriach obietnicy korzyści, wobec czego rozszerzenie zakresu
penalizacji art. 250a k.k. nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla procesu wyborów,
w szczególności nie wpłynie „zamrażająco” na kampanie wyborcze. Przepis art. 250a k.k. po
nowelizacji mógłby otrzymać następującą treść: „§ 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania,
żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za głosowanie
w określony sposób, podlega karze (…). § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela lub obiecuje
udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją
do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób”.
Obietnica korzyści jako przedmiot czynności wykonawczej została pominięta przez
ustawodawcę również w art. 54 ust. 3 ustawy o refundacji leków, statuującym jeden z trzech
typów łapownictwa biernego w sektorze leków refundowanych 423. Pominięcie to nie znajduje
żadnego uzasadnienia i stanowi w tym przypadku ewidentną lukę ustawową. Przepisy art. 54
ust. 1-3 ustawy są w stosunku do siebie pokrewne, każdy z nich penalizuje zachowanie
mogące wpłynąć na obrót lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub
421

wyrobami medycznymi,

podlegającymi

refundacji ze środków

Ibidem, s. 400.
Tamże.
423
Przepis ten statuuje przestępstwo indywidualne i skierowany jest do osób zaopatrujących świadczeniodawcę
w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne albo
świadczeniodawców lub osób reprezentujących świadczeniodawców. Z kolei przepisy ust. 1 i 2 skierowane są
odpowiednio do: osób zajmujących się wytwarzaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych (ust. 1) i do osób będących uprawnionymi do wystawiania recept lub
zleceń na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające
refundacji ze środków publicznych.
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publicznych. Zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności ich sprawców nie ma żadnego
uzasadnienia kryminalnopolitycznego. Nadto, stosownie do treści art. 54 ust. 4 ustawy,
sprawca łapownictwa czynnego w sektorze leków refundowanych podlega odpowiedzialności
karnej w sytuacji, gdy skieruje obietnicę korzyści do każdego z podmiotów wymienionych w
ust. 1-3. Zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności karnej łapownika biernego i czynnego nie
jest niczym uzasadnione, ich zachowania cechują się bowiem podobną społeczną
szkodliwością. Bez wątpienia środki korupcji wymienione w art. 54 ust. 3 ustawy należy
uzupełnić, w drodze nowelizacji, o obietnicę korzyści.
Z jeszcze ciekawszą sytuacją mamy do czynienia na gruncie przestępstw sprzedajności
wierzyciela (art. 302 § 3 k.k.) oraz przekupstwa wierzyciela (art. 302 § 2 k.k.). Typy te,
w przeciwieństwie do innych „par” czynnych i biernych przestępstw korupcyjnych (np.
sprzedajność w sektorze publicznym – przekupstwo w sektorze publicznym) nie cechują się
symetrią środków korupcji 424. Jeśli idzie o typ określający przekupstwo wierzyciela, to
spenalizowane zostało udzielenie lub obiecanie udzielenia korzyści majątkowej. Zakazane
pod groźbą kary zostały zatem zachowania odnoszące się do „korzyści majątkowej”
i „obietnicy korzyści majątkowej”, poza zakresem penalizacji pozostawiono zaś udzielenie
lub obiecanie korzyści osobistej 425. Z kolei typ sprzedajności wierzyciela penalizuje przyjęcie
lub żądanie „korzyści” (przy czym pojęcie to nie zostało w żaden sposób dookreślone). Poza
zakresem penalizacji pozostawiono zaś przyjęcie lub żądanie „obietnicy korzyści” 426.
J. Majewski uważa jednak, że przepis art. 302 § 3 k.k. obejmuje sytuację przyjęcia przez
wierzyciela obietnicy korzyści, jeżeli obietnica ta jest odpowiedzią na wcześniejsze żądanie

424

Podobnie jest w przypadku omawianej powyżej pary, określonej w art. 54 ust. 3 i art. 54 ust. 4 w zw. z ust.
3 ustawy o refundacji leków.
425
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 35 do art. 302, s. 747; R. Zawłocki, Przestępstwa
przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300-302. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 139; O. Górniok [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski,
L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny. Komentarz. Tom II. Art. 117-363, Gdańsk 2005, teza 10 do art. 302,
s. 470
426
Zob. m. in. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom
9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011, s. 672. Co ciekawe, rozróżnienie to nie było tak jaskrawe na gruncie
poprzednio obowiązujących przepisów art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu
gospodarczego i zmianie niektórych przepisów kodeksu karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615). Na gruncie tej
ustawy zarówno przekupstwo, jak i sprzedajność wierzyciela odnosiły się do korzyści majątkowej. Por. m. in.:
J. Majewski [w:] K. Buchała, J. Majewski, P. Kardas, W. Wróbel, Komentarz do ustawy o ochronie obrotu
gospodarczego, Warszawa 1995, s. 187-193.
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wierzyciela 427. Pogląd ten nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w tekście ustawy
i stanowi przejaw niedopuszczalnej w prawie karnym analogii na niekorzyść sprawcy. Art.
302 § 3 k.k. nie posługuje się bowiem znamieniem „obietnicy korzyści” i jego istnienia nie
można doszukiwać się w drodze wykładni. Przyznać trzeba, że sytuacja taka jest
nieracjonalna z punktu widzenia polityki kryminalnej, brak jest bowiem jakichkolwiek
powodów, by pozostawić bezkarnym zachowanie wierzyciela polegające na przyjęciu
obietnicy korzyści, zwłaszcza, że spenalizowano udzielenie mu obietnicy korzyści
majątkowej (art. 302 § 2 k.k.). Istniejącej w tym zakresie luki ustawowej nie można jednak
usunąć w drodze innej, niż interwencja ustawodawcza. W tym kontekście trzeba również
zadać pytanie o zasadność sytuacji, w której w przypadku przekupstwa wierzyciela
spenalizowano udzielenie korzyści wyłącznie majątkowej, zaś przepis o sprzedajności
wierzyciela mówi o przyjęciu lub żądaniu „korzyści”, bez dodatkowego określenia. Wobec
braku takiego dookreślenia doktryna prawa karnego w sposób jednolity przyjmuje, że
w przypadku sprzedajności wierzyciela chodzi zarówno o korzyść majątkową, jak
i osobistą 428. Na poparcie tego poglądu twierdzi się, że „[…] jakąkolwiek inną interpretację
wyłącza fakt, iż jedyną zmianą przeprowadzoną przez ustawodawcę w przepisie określającym
przestępstwo bierne w porównaniu z jego odpowiednikiem w ustawie o ochronie obrotu
gospodarczego było usunięcie przymiotnika <<majątkowy>>” 429. Ponadto zauważa się, iż za
szerokim ujęciem terminu korzyść przemawiają dyrektywy wykładni językowej (lege non
distiguente) 430. Kolejnym argumentem używanym przez zwolenników ten pogląd jest
stwierdzenie, że rozszerzenie pola penalizacji w odniesieniu do sprzedajnego wierzyciela
w porównaniu z osobą udzielającą mu korzyści jest w pełni uzasadnione. Wierzyciel
przyjmując korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli łamie zasadę solidarności
wierzycieli, którzy w związku z postępowaniem upadłościowym wobec ich dłużnika lub
postępowaniem zmierzającym do zapobiegnięcia jego upadłości powinni raczej się wspierać,

427

Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 54 do art. 302, s. 750; tenże [w:] K. Buchała,
J. Majewski, P. Kardas, W. Wróbel, Komentarz…, s. 193.
428
Zob. m. in.: R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 145, 149; O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz,
Toruń 1997, s. 73; J. Skorupka, Prawnokarna ochrona wierzycieli, Toruń 2001, s. 368-369.
429
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 145.
430
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 5 do art. 302, s. 741-742. Autor ten nie określa się
jednak jednoznacznie jako zwolennik któregokolwiek z omawianych poglądów, przytaczając argumenty
zarówno za wąskim, jak i szerokim sposobem rozumienia terminu „korzyść” użytego w art. 302 § 3 k.k.
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a nie działać przeciwko sobie. Naruszenie tej solidarności powinno być napiętnowane
w każdej sytuacji, niezależnie od postaci łapówki 431.
Należy jednak stwierdzić, że przeciwko szerokiemu rozumieniu pojęcia „korzyści”
określonego w art. 302 § 3 k.k. przemawiają liczne argumenty. W moim przekonaniu, termin
ten w kontekście tego przepisu należy rozumieć po prostu jako „korzyść majątkową”. Po
pierwsze, stwierdzić należy, że w pozostałych typach przestępstw korupcyjnych, w których
ustawodawca szeroko określa środek korupcji, obejmując nim zarówno korzyść majątkową,
jak i osobistą, czyni to w sposób wyraźny, używając wprost tych sformułowań w tekście
ustawy. Skoro nie uczyniono tego w tekście art. 302 § 3 k.k., to wolno przypuszczać, że
uczyniono to celowo – nic nie stało wszak na przeszkodzie, by w tym przepisie posłużyć się
tym samym słownictwem, co chociażby w art. 229 § 1 k.k. Po drugie, za wąskim
rozumieniem pojęcia „korzyść” w art. 302 § 3 k.k. przemawia, w moim przekonaniu,
wykładnia systemowa i funkcjonalna 432. Należy stwierdzić, że dobro prawne chronione przez
przepisy art. 302 § 2 i 3 k.k. (zasady uczciwości w obrocie gospodarczym, interesy innych
wierzycieli w postępowaniu upadłościowym) 433 zagrożone jest w podobnym stopniu przez
zachowania wierzyciela, który przyjmuje lub żąda korzyści w zamian za zachowanie mogące
wyrządzić szkodę innym wierzycielom, jak i osoby, która takiej korzyści mu udziela. Jak
słusznie podkreśla J. Majewski, „przepisy art. 302 § 2 i 3 kryminalizują jak gdyby dwie
strony tego samego zjawiska” 434. Skoro tak, to nie ma żadnego racjonalnego powodu, by
zróżnicować zakres odpowiedzialności karnej łapownika biernego i czynnego w tam zakresie,
a do tego prowadzi szerokie ujęcie pojęcia „korzyść” w art. 302 § 3 k.k. Za takim
zróżnicowaniem nie przemawia też, moim zdaniem, potrzeba ochrony zasady solidarności
wierzycieli 435. Wydaje się, że można zasadnie twierdzić, że używając omawianego terminu
w art. 302 § 3 k.k. posłużył się skrótem myślowym, a w istocie chodziło mu o tę samą
korzyść (majątkową), co w przepisie poprzedzającym (art. 302 § 2 k.k.).
431

Zob. J. Skorupka, Karnoprawna…, s. 369.
Podobnie J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 5 do art. 302, s. 742, zdaniem którego „[…]
nie sposób nie dostrzec, że dyrektywy wykładni funkcjonalnej, w tym przede wszystkim wzgląd na uzasadnioną
kryminalno-politycznie potrzebę utrzymania swoistej symetrii pomiędzy układami znamion określonymi
w przepisach art. 302 § 2 oraz 302 § 3 również w ujęciu przedmiotu łapówki, silnie przemawiają za zawężeniem
znaczenia użytego w art. 302 § 3 wyrażenia „korzyść” jedynie do korzyści majątkowych (art. 302 § 2 dotyczy
wyłącznie łapownictwa, którego przedmiotem jest korzyść majątkowa".
433
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 146; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 6 do art. 302,
s. 742.
434
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 10 do art. 302, s. 743.
435
Odmiennie J. Skorupka, Karnoprawna…, s. 369.
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Przyznać należy, że zaproponowana powyżej propozycja wykładnicza może wydać się
kontrowersyjna, jednak nie można postawić jej zarzutów z punktu widzenia funkcji
gwarancyjnej

prawa

karnego

(na pewno

nie stanowi

interpretacji

rozszerzającej

odpowiedzialność karną, lecz wykładnię zawężającą). Pozwala ona zaś na zracjonalizowanie
zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa łapownictwa na szkodę wierzycieli,
poprzez próbę zrównania jej zakresu w odniesieniu do łapownika czynnego i biernego (trzeba
przyznać, że próbę nie do końca doskonałą ze względu na brak możliwości przeprowadzenia
podobnej operacji w odniesieniu do znamienia „obietnicy korzyści”). Wydaje się jednak, że
istnieje pilna potrzeba nowelizacji omawianych przepisów, w celu naprawy ich oczywistych
wad. Jej głównym założeniem powinno być przyjęcie występującej w pozostałych typach
przestępstw korupcyjnych zasady zrównania zakresu odpowiedzialności sprawcy korupcji
czynnej i biernej w odniesieniu do środków korupcji. Nie ma zaś w moim przekonaniu
żadnych powodów, by środki te ograniczyć do korzyści majątkowej i jej obietnicy, zaś poza
zakresem penalizacji pozostawić zachowania odnoszące się do korzyści osobistej. Za takim
rozwiązaniem nie przemawia w szczególności specyfika omawianych przepisów. Określają
one jeden z typów korupcji gospodarczej, której zasadniczy zręb spenalizowany został w art.
296a k.k. – przepisie również umiejscowionym w rozdziale XXXVI k.k. poświęconym
przestępstwom przeciwko obrotowi gospodarczemu. W przypadku zaś art. 296a k.k. środki
korupcji obejmują zarówno korzyść majątkową, jak i osobistą (a także obietnicę tych
korzyści), a rozwiązanie takie nie jest kwestionowane przez żadnych przedstawicieli nauki
prawa karnego.

Po odpowiedniej zmianie, art. 302 § 2 i 3 k.k. mogłyby mieć więc

następujące brzmienie: „§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści
majątkowej lub osobistej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku
z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do uniknięcia upadłości, podlega karze
(…). § 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w §
2 postępowaniem żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę”.
4. Korzyść materialna.
Pojęciem „korzyść materialna” posługuje się jeden z pozakodeksowych przepisów
statuujących typy przestępstw korupcyjnych, a to art. 128 pr. farm. Jego użycie przez
ustawodawcę rodzi naturalne pytanie o jego stosunek do bez wątpienia pokrewnego
znaczeniowo terminu „korzyść majątkowa” występującego w kodeksie karnym.
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Pierwszym problemem pojawiającym się przy wykładni pojęcia „korzyść materialna”
jest kwestia, czy można do niego stosować definicję ustawową z art. 115 § 4 k.k. i uznać, że
korzyścią materialną jest nie tylko korzyść dla sprawcy (przyjmującego), ale i dla kogo
innego. Na tak postawione pytanie doktryna prawa karnego udziela odpowiedzi przeczącej 436.
Zdaniem M. Bojarskiego, znamion „korzyść majątkowa” i „korzyść materialna” nie można
używać zamiennie. Dopiero „gdyby ustawodawca użył w przepisie art. 128 ustawy znamienia
<<korzyść majątkowa>> - to pociągałoby to skutek w postaci odpowiedzialności karnej
w przypadku wręczenia takiej korzyści np. rodzinie czy osobie prawnej” 437. Na poparcie tego
poglądu L. Wilk używa argumentu, że ustawodawca karny powinien znać podstawowy
karnistyczny aparat pojęciowy zdefiniowany w słowniczku ustawowym kodeksu karnego (art.
115), gdzie występują pojęcia „korzyści majątkowej” i „korzyści osobistej”. Ustawodawca
konsekwentnie posługuje się pojęciem „korzyść majątkowa”, czyniąc to nie tylko w kodeksie
karnym, ale także w kodeksie wykroczeń, w kodeksie karnym skarbowym, w ustawie
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 438, w
wielu przepisach pozakodeksowego prawa karnego, a nawet w przepisach pozakarnych 439.
Autor

zauważa

jednak,

politycznokryminalnej

440

że

takie

rozwiązanie

budzi

wątpliwości

natury

.

Powyższy pogląd rodzi poważne wątpliwości z punktu widzenia funkcji przepisu art.
128 pr. farm. i z tego względu nie może zostać uznany za trafny. Użycie przez ustawodawcę
zwrotu innego, niż zdefiniowany w art. 115 § 4 k.k. nie powoduje, że nie można stosować do
niego reguł wynikających z tej definicji. Trzeba więc uznać, że na gruncie art. 128 pr. farm.
korzyścią materialną jest także korzyść dla kogo innego.
Nie można zgodzić się także ze stanowiskiem, zgodnie z którym pojęcia „korzyść
majątkowa” i „korzyść materialna” mają odmienny zakres znaczeniowy. Pogląd taki
436

Zob. M. Bojarski [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Tom I. Przestępstwa
przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, Warszawa 2002, teza 4 do
art. 128 pr. farm., s. 358; L. Wilk, Korupcja w reklamie farmaceutycznej, „Prokuratura i Prawo” z 2011 r., Nr 10,
s. 27-28.
437
M. Bojarski [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe…Tom I, teza 4 do art. 128 pr. farm., s. 358.
438
Ten akurat przykład wydaje się nie do końca adekwatny, gdyż choć ustawodawca w przepisach ustawy
posługuje się sformułowaniem „korzyść majątkowa”, to nie zachowując konsekwencji i spójności
z uregulowaniami kodeksu karnego używa pojęcia „korzyść niemajątkowa” zamiast „korzyść osobista”. Por. art.
(…) ustawy, a także: P. Palka, Sprzedajne…, s. 448.
439
Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 32.
440
Tamże, s. 28.
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dominuje w doktrynie prawa karnego 441. Zdaniem Leszka Wilka 442, przemawia za nim
literalne, słownikowe znaczenie przymiotników „majątkowy” i „materialny”. Według Autora,
nawiązują one do rzeczowników „majątek” i „materia”, które trudno byłoby utożsamiać ze
sobą. Powołując się na Popularną Encyklopedię Powszechną, L. Wilk stwierdza, że „majątek
bowiem to ogół dóbr będących w dyspozycji danego podmiotu, materia zaś – to obiekty
fizyczne posiadające niezerową masę lub niezerową energię” 443. W konsekwencji twierdzi on,
że korzyść materialna w rozumieniu art. 128 pr. farm. to przedmiot materialny, posiadający
pewien substrat fizyczny 444. Według Autora, pojęcie to obejmuje, zgodnie z treścią art. 115
§ 9 k.k., również polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument
uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału,
odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce 445. Natomiast poza
zakresem tego terminu pozostawać będą takie świadczenia, jak np. wykonanie usługi,
zwolnienie z długu, zawarcie korzystnej umowy 446.
Wydaje się, że prezentowane powyżej stanowisko opiera się na założeniu, według
którego o takim sposobie rozumienia pojęcia „korzyść materialna” przesądza słownikowe
znaczenie przymiotnika „materialny”. Nie negując wagi, jaką należy przypisywać w prawie
karnym rezultatom wykładni językowej, stwierdzić należy, iż założenie to jest błędne 447.
W pierwszej kolejności stwierdzić bowiem trzeba, że interpretacji powinien podlegać użyty
przez ustawodawcę przymiotnik „materialny”, a nie rzeczownik „materia” 448. Słownik Języka
Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN 449 podaje trzy znaczenia tego przymiotnika:
„1. <<istniejący fizycznie>>, 2. <<odnoszący się do dóbr ekonomicznych>>, 3. <<dotyczący
441

Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 28-29; J. Raglewski, Kilka uwag w kwestii reklamy produktów leczniczych na
gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne, Prawo i Medycyna z 2008 r., Nr 3, s. 139; M. Pniewska
Odpowiedzialność lekarza za przyjęcie korzyści materialnych w związku z reklamą produktu leczniczego, „Prawo
i Medycyna” z 2009 r., Nr 1, s. 98. Inaczej: A. Przybycień, Problematyka korupcji w reklamie farmaceutycznej.
Zagadnienia wybrane, praca magisterska przygotowana pod opieką dr. hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ
(niepublikowana), Kraków 2012, s. 74-80.
442
L. Wilk, Korupcja…, s. 28-29.
443
Por. Popularna Encyklopedia Powszechna, red. L. Czopek, t. 10, Kraków 1995, s. 40 i 134, cyt. za: L. Wilk,
Korupcja…, s. 28-29.
444
Tak: L. Wilk, Korupcja…, s. 28-30. Podobnie J. Raglewski, Kilka…, s. 139; M. Pniewska,
Odpowiedzialność…, s. 98.
445
Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 29.
446
Tamże.
447
Podobnie: A. Przybycień, Korupcja…, s. 74-75.
448
Który został poddany interpretacji przez L. Wilka, Korupcja…, s. 28-29.
449
Dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl. Por. też Słownik Języka Polskiego PWN, red.
M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 118.
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treści, a nie formy>>”. Również inne słowniki języka polskiego obok znaczenia odnoszącego
się do substratu fizycznego, wymieniają również drugie znaczenie, zgodnie z którym
„materialny” to „odnoszący się do dóbr ekonomicznych, bytu, majątku; majątkowy,
finansowy, pieniężny” 450, „dotyczący dóbr ekonomicznych; finansowy, majątkowy,
gospodarczy” 451. Należy też zwrócić uwagę na pogląd J. Majewskiego, który zauważa, że to
właśnie zbitka „korzyść materialna” pojawia się zwykle w języku potocznym na oznaczenie
zysków finansowych, a nie sformułowanie „korzyść majątkowa” 452. Powyższe argumenty
dowodzą, iż wykładnia językowa pojęcia „korzyść materialna” w żaden sposób nie daje
jednoznacznych rezultatów. Przymiotnik „materialny” posiada bowiem trzy znaczenia,
z których tylko jedno odnosi się do właściwości fizycznych, pozostałe zaś do wartości
ekonomicznych lub do treści, a nie formy. Wydaje się również, że intuicja językowa
przemawia raczej za rozumienia tego przymiotnika w zbitce językowej „korzyść materialna”
jako odnoszącego się do wartości ekonomicznej, a nie do substratu fizycznego. Poza sporem
wydaje się, że w art. 128 pr. farm. nie może chodzić o trzecie znaczenie przymiotnika
„materialny”, czyli „odnoszący się do treści, a nie formy” 453. Zbitka „korzyść odnosząca się
do treści, a nie formy”, nie miałaby bowiem żadnego sensu językowego. Ponieważ zasady
wykładni językowej nie dają w tym zakresie jednoznacznego rezultatu, należy odwołać się do
interpretacji systemowej i funkcjonalnej w celu dokonania wyboru między dwoma
możliwymi rezultatami interpretacji językowej 454 („istniejący fizycznie” – czyli posiadający
substrat fizyczny, mający cechy przedmiotu, lub „odnoszący się do dóbr ekonomicznych,
majątkowych”). Takiego sposobu rozumowania nie można traktować jako naruszający zakaz
wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Skoro zaś „odnoszący się do dóbr
ekonomicznych, majątkowych” to jedno ze znaczeń przymiotnika „materialny”, interpretacja
odwołująca się do tego znaczenia nie będzie mogła zostać uznana za wykraczającą poza
granice dopuszczalne w prawie karnym.

450

Por. Słownik języka polskiego. Tom IV, red. W. Doroszewski, Warszawa 1962, s. 512-513, cyt. za:
A. Przybycień, Korupcja…, s. 74.
451
Por. Słownik współczesny języka polskiego, Tom II, Kraków 2000, s. s. 416; Język polski. Współczesny
słownik języka polskiego, Warszawa 2007 s. 813; Słownik współczesny języka polskiego, Tom I, Warszawa 1998
s. 498-499, cyt. za: A. Przybycień, Korupcja…, s. 74.
452
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 4, s. 1367. Por. również
A. Przybycień, Korupcja…, s. 74.
453
W tym znaczeniu używa się przymiotnika „materialny” w zbitce „prawo materialne”. Por. Słownik Języka
Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn („prawo materialne”).
454
Podobnie A. Przybycień, Korupcja…, s. 74-80. Por. M. Zieliński, Wykładnia…, s. 342-343.
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Odwołując się do wykładni systemowej terminu „korzyść materialna”, wydaje się
bezspornym, że należy odwołać się do kontekstu, w jakim się ono znalazło. Kontekstem tym
zaś jest przede wszystkim ustawa – Prawo farmaceutyczne, które posługuje się nim nie tylko
w omawianym przepisie, ale także w ściśle powiązanym z nim art. 58 (jak stanowi bowiem
art. 128, danie, obiecanie lub przyjęcie korzyści materialnych stanowi przestępstwo jedynie,
gdy nastąpi „wbrew przepisom art. 58”). Zgodnie z art. 58 ust. 1 pr. farm., „zabrania się
kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu
i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz
organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas
których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania”. Z kolei ust.
2 wyraża zakaz przyjmowania korzyści, o których mowa w ust. 1. Co istotne, art. 58 ust.
3 ustawy stanowi, iż „przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dawania lub przyjmowania przedmiotów
o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką
medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt
leczniczy”. Przepis art. 58 ust. 1 pr. farm. wymienia więc obok siebie następujące zakazane
świadczenia: korzyści materialne, prezenty i różne ułatwienia, nagrody, wycieczki oraz
organizowanie i finansowanie spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas
których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania. Jego literalna
wykładnia sugeruje więc, że prezenty i różne ułatwienia, nagrody, wycieczki oraz
organizowanie i finansowanie spotkań promocyjnych produktów leczniczych nie wchodzą
w zakres pojęcia „korzyści materialne”, ponieważ zostały wymienione odrębnie, po
przecinku 455. Za taką interpretacją przemawia również, zdaniem L. Wilka, poprzednio
obowiązujące brzmienie przepisu art. 128 pr. farm. 456. Użycie w starym brzmieniu przepisu
zwrotu „w szczególności” oznaczało, że wymienione w nim świadczenia stanowiły przykłady
korzyści materialnych 457. Jego pominięcie w aktualnie obowiązujących przepisach pr. farm.
powoduje, że nie mogą one być uznane za korzyści materialne. Zdaniem Autora zatem, choć
455

Tak: L. Wilk, Korupcja…, s. 29. Por. również M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 98.
Przepis ten poprzednio brzmiał: „Kto w ramach reklamy lub w celu promocji sprzedaży produktu leczniczego
daje lub obiecuje uprawnionym do wystawiania recept, właścicielom lub pracownikom aptek korzyści
materialne przekraczające znikomą wartość materialną, w szczególności prezenty, nagrody, wycieczki, a także
organizuje lub finansuje dla osób uprawnionych do wystawiania recept, właścicieli lub pracowników aptek
spotkania promocyjne produktów leczniczych, podczas których podejmuje w stosunku do zaproszonych
działania przekraczające główny cel spotkania, podlega karze …”. Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 30.
457
Ibidem, s. 30-31. Jednoznaczny rezultat wykładni językowej może zostać bowiem przełamany, według
autora, jedynie na korzyść sprawcy.
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wnioski wynikające z wykładni językowej pojęcia „korzyść materialna” użytego w prawie
farmaceutycznym, mogą wydawać są dziwne (stwierdza on wręcz, że wskutek niestaranności
ustawodawcy rezultat interpretacji językowej pozostaje w jaskrawej sprzeczności z celem
przepisu), są jedynymi uprawnionymi z punktu widzenia zasad wykładni prawa karnego 458.
W konsekwencji jest on zdania, iż jedynie przedmioty o substracie fizycznym mogą zostać
uznane za „korzyści materialne”, w zakres tego pojęcia nie mogą zaś wchodzić inne
świadczenia wymienione w art. 58 ust. 2 ustawy. Ze względu na cele kryminalnopolityczne
przepisu art. 128, L. Wilk postuluje interwencję ustawodawczą, która powinna doprowadzić
do uzgodnienia treści art. 58 i 128 ustawy poprzez objęcie penalizacją wszystkich świadczeń
wymienionych w art. 58 ust. 1 pr. farm. 459. Takiemu ujęciu sprawy sprzeciwia się
A. Przybycień, która zauważa, że „z samego faktu uchylenia przepisu w zakresie wyliczenia
niezupełnego wnioskować nie można, że desygnaty nazwy zostały pozbawione cechy,
z uwagi na którą zostały zakwalifikowane do zakresu przedmiotowego. Nowelizacja przepisu
w tym zakresie miała charakter redakcyjny, bez znaczenia dla wykładni znamion” 460. Autorka
twierdzi również, że nie można w tym zakresie przyznać decydującego charakteru
interpretacji historycznej pr. farm., albowiem w poprzednio obowiązującym brzmieniu art. 58
ust. 1 i 128 cechowały się sprzecznością, polegającą na tym, że pierwszy z tych przepisów
miał treść zbliżoną do obowiązującej obecnie, zaś drugi posługiwał się zwrotem
„w szczególności” 461. Jej zdaniem, wykładnia polegająca na tym, że na gruncie art. 58 ust.
1 pojęcie korzyści materialnej nie obejmowało pozostałych wymienionych w tym przepisie
świadczeń, zaś w przypadku art. 128 było wobec nich nadrzędne, prowadziłaby do
absurdu 462. A. Przybycień zauważa również, iż dokonując interpretacji pojęcia „korzyść
materialna”, należy czynić to w sposób zgodny z zasadą wykładni „prounijnej”, bowiem
przepisy dotyczące zakazu reklamy w sektorze farmaceutycznym stanowią implementację
przepisów wspólnotowych 463.

Ponadto stwierdza, że względy natury funkcjonalnej

przemawiają za szerokim ujęciem terminu „korzyść materialna” 464.
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Tamże.
L. Wilk, Korupcja…, s. 33-34.
460
A. Przybycień, Korupcja…, s. 78.
461
Tamże.
462
Ibidem.
463
Zob. A. Przybycień, Reklama…, s. 76-77 i przywołane tam akty normatywne.
464
A. Przybycień, Reklama…, s. 79-80.
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W moim przekonaniu, analizując zwrot „korzyść materialna” użyty w art. 128 pr.
farm. nie można abstrahować od faktu, iż przepis ten jest ściśle powiązany z przepisami art.
58 ust. 1 i 2 pr. farm.. Bez wątpienia art. 128 pr. farm. wyraża normy sankcjonujące,
wprowadzające penalizację zachowań określonych w przepisach art. 58 ust. 1 i 2 pr. farm.,
które z kolei wyrażają normy sankcjonowane. Gdyby ustawodawca zamierzał spenalizować
zachowania odnoszące się do wszystkich świadczeń, wymienionych w art. 58 ust. 1 pr. farm.,
to mógłby to uczynić, zachowując poprzednie brzmienie art. 128 pr. farm. Zdecydował się
jednak na nowelizację tego przepisu, w toku której usunięto z jego treści pozostałe poza
„korzyścią materialną” świadczenia wymienione w art. 58 ust. 1 pr. farm. Skoro tak, to nie
można twierdzić, że zmiana ta miała charakter li tylko zmiany redakcyjnej. Należy też
stwierdzić, że jedną z ról przecinka w tekście prawnym jest wyodrębnienie poszczególnych
nazw (zarówno prostych, jak i złożonych) – oddziela on dwie równorzędne, samodzielne
człony wyliczenia (pełni funkcję separatora międzynazwowego) 465. W teorii prawa podkreśla
się, że umieszczenie (bądź nieumieszczenie) przecinka w tekście prawnym ma zasadnicze
znaczenie dla jego wykładni 466. Używając więc w tekście art. 58 ust. 1 pr. farm. ustawodawca
wyraźnie wyodrębnił nazwę „korzyść materialna” od pozostałych występujących w tym
przepisie nazw, co powoduje, że nie można uznać zawartego w tym przepisie wyliczenia za
przykładowe. Za takim stanowiskiem przemawia również interpretacja historyczna przepisów
art. 128 i 58 pr. farm.. Nie można bowiem pominąć faktu, iż w poprzednio obowiązującym
brzmieniu art. 128 pr. farm wprost stanowił, że korzyściami materialnymi są w szczególności
wymienione w nim prezenty, nagrody i wycieczki. Wyraźna zmiana przepisu w tym zakresie
nie może pozostać bez efektu dla jego wykładni. Względy natury funkcjonalnej, jak również
nakaz interpretacji zgodnej z prawem unijnym nie mogą zaś przełamać jednoznacznego
znaczenia językowego.
Ustawodawca posługuje się przymiotnikiem „materialny” również w art. 58 ust. 3 pr.
farm., gdzie mowa jest o „przedmiotach o wartości materialnej nieprzekraczającej 100
złotych”. Oczywiste jest, że słowo to użyte zostało w tym przepisie w znaczeniu „posiadający
wartość ekonomiczną”. Wydaje się, że nie ma żadnego powodu, by nadawać inne znaczenie
temu przymiotnikowi użytemu w zbitce „korzyść materialna”.

465

Zob. A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa
2006, s. 77-78
466
Por. A. Malinowski, Redagowanie…, s. 77.
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Za przyjęciem poglądu, zgodnie z którym przez „korzyść materialną” należy uznać
przysporzenie majątkowe, a nie tylko przedmiot posiadający substrat fizyczny, przemawiają
silnie również racje polityczno-kryminalne. Takie ograniczenie byłoby niesłuszne z punktu
widzenia celów reakcji prawnokarnej.
W moim przekonaniu zatem za „korzyść materialną” w rozumieniu art. 128 pr. farm.
należy więc uznać wszelkie przysporzenie majątkowe (mogące mieć charakter powiększenia
aktywów majątkowych, pomniejszenia pasywów majątkowych lub uniknięcia nieuchronnie
grożącej straty), które nie przybierze jednak postaci „prezentu”, „ułatwienia”, „nagrody”,
„wycieczki” oraz „organizowania i finansowania spotkań promocyjnych produktów
leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego
spotkania” (arg. a contrario z art. 58 ust. 1 pr. farm.). Ustalenie zakresu tych pojęć nie jest
łatwe. Przez „prezent” w rozumieniu ustawy należy rozumieć „to, co się komuś darowuje,
zwykle z jakiejś okazji” 467, „podarunek, upominek” 468. Wydaje się, że pojęcie prezentu nie
obejmuje pieniędzy. „Ułatwieniem” z kolei będzie każde świadczenie, które czyni
łatwiejszym praktykę lekarską lub działalność polegającą na obrocie lekami. W ujęciu
słownikowym bowiem ułatwienie to „to, co czyni coś łatwiejszym, środek ułatwiający coś,
ulga” 469 „Nagroda” to „dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące
formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.”470
czy też „wyróżnienie moralne lub materialne za położone zasługi, osiągnięte wyniki itp.;
suma pieniężna, dyplom, odznaczenie, wartościowy przedmiot itp., będące formą uznania lub
wyróżnienia za dobre wyniki, osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.” 471. Za
„wycieczkę” uznać należy „wędrówkę lub wyjazd w celach turystycznych” 472, „wędrówkę
pieszą, wyjazd, podróż, wyprawę w celach krajoznawczych, turystycznych, rzadziej
towarzyskich” 473. Zachowania odnoszące się do tych świadczeń uznać należy za bezprawne,
lecz nie spenalizowane na gruncie art. 128 pr. farm. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie,
by zachowania odnoszące się do świadczeń wymienionych w art. 58 ust. 1 pr. farm. uznać za
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Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl.
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 881.
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Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 554.
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Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl.
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Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 246.
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Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl.
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Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 732.
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objęte zakresem penalizacji przez inne typy przestępstw korupcyjnych (np. art. 228, 229 lub
296a k.k. albo art. 54 ustawy o refundacji leków).
Należy zgodzić się z L. Wilkiem, że przedstawiona powyżej wykładnia kłóci się
wprawdzie z kryminalno-politycznym celem przepisu art. 128, jednak jest jedyną możliwą
z punktu widzenia zasad intepretacji językowej. Tak szeroki zakres wyłączeń spod zakresu
pojęcia „korzyść materialna” powoduje, że przepis art. 128 pr. farm. w praktyce nie znajdzie
prawie nigdy zastosowania. Propozycję A. Przybycień należy jednak uznać za
niedopuszczalną wykładnię wykraczającą poza znaczenie językowe tekstu prawnego.
Natomiast nie można poprzeć stanowiska L. Wilka, ograniczającego pojęcie „korzyści
materialnej” do przedmiotów o substracie fizycznym. W moim przekonaniu w zakres tego
terminu wchodzą również świadczenia, które nie mają takiego substratu, np. polegające na
świadczeniu usług czy zwolnieniu z długu albo na użyczeniu sprzętu medycznego 474 (pod
warunkiem jednak, że nie wchodzą w zakres pojęć opisanych w art. 58 ust. 1 pr. farm.).
Podsumowując dotychczasowe rozważania, stwierdzić należy, że przepis art. 128
w zw. z art. 58 pr. farm. wymaga pilnej interwencji ustawodawczej. W moim przekonaniu
interwencja taka powinna polegać na niezwłocznym uchyleniu art. 128 pr. farm.
i doprecyzowaniu art. 58 pr. farm.. Gdyby jednak do uchylenia takiego nie doszło, należałoby
doprowadzić do zmiany omawianych przepisów poprzez ujednolicenie zawartej w nich
terminologii z tą z kodeksu karnego. Należy również zrezygnować z wyliczeń, aktualnie
występujących na gruncie art. 58 ust. 1 pr. farm. Przepis art. 58 mógłby brzmieć po
nowelizacji: „1. Zabrania się kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz
osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej
na udzielaniu lub obiecywaniu korzyści majątkowych lub osobistych, w szczególności na
organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których
przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania. 2. Osobom uprawnionych
do wystawiania recept oraz osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi zakazuje się
przyjmowania korzyści, o których mowa w ust. 1 albo obietnic takich korzyści. 3. Przepisy ust.
1 i 2 nie dotyczą udzielania, obiecywania lub przyjmowania przedmiotów o wartości
nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną,
opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy”. Nowy art. 128 pr.
474

Por. M. Świerczyński, Reklama…, s. 344.
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farm. powinien zaś brzmieć: „1. Kto wbrew przepisom art. 58 w ramach reklamy
farmaceutycznej udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej albo jej
obietnicy osobie uprawnionej do wystawiania recept lub prowadzącej obrót produktami
leczniczymi, podlega karze (…). 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 58,
będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami
leczniczymi, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę”. Tak
doprecyzowany art. 58 pr. farm. mógłby również stanowić precyzyjną wskazówkę dla
ustalania zakresu bezprawności (a w konsekwencji – karalności) zachowań lekarzy
i farmaceutów

przyjmujących

korzyści

od

przedstawicieli

handlowych

koncernów

farmaceutycznych, a także tychże przedstawicieli.
Stosownie do jednoznacznego brzmienia art. 58 ust. 3 pr. farm. należy stwierdzić, że
w zakres penalizacji art. 128 pr. farm. nie wchodzą zachowania odnoszące się do
„przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych
z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub
produkt leczniczy”. Wręczanie i przyjmowanie tego typu świadczeń zostało bowiem
w sposób wyraźny dozwolone przez ustawodawcę. Ponadto, stwierdzić należy, że dozwolone
są zachowania odnoszące się do organizowania i finansowania spotkań promocyjnych
produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności nie wykraczają poza główny
cel tego spotkania (arg. a contrario z art. 58 ust. 1 pr. farm.). W konsekwencji, za dozwolone
należy również uznać przyjmowanie takich świadczeń.
Przepis art. 58 ust. 3 pr. farm. ma także, w moim przekonaniu, znaczenie dla
wyłączenia odpowiedzialności karnej za inne przestępstwa korupcyjne, o czym mowa jest w
innej części pracy 475.
5. Podsumowanie.
Znamiona określające środki przestępnego oddziaływania w przestępstwach
korupcyjnych pełnią niezwykle istotną rolę dla określenia zakresu odpowiedzialności karnej
we wszystkich typach przestępstw korupcyjnych. Zaproponowany powyżej ich sposób
interpretacji pozwala, w moim przekonaniu, na realizację postulatów wynikających zarówno z
funkcji ochronnej, jak i gwarancyjnej prawa karnego.

475

Zob. rozważania w Rozdziale XI.
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Rozdział III. Znamiona czasownikowe przestępstw korupcyjnych.
1. Uwagi wstępne.
Jak podkreśla się w teorii prawa karnego, „wśród znamion zachowania się centralne
miejsce zajmuje znamię określające najbliżej czyn zabroniony, zwane znamieniem
czynnościowym lub czasownikowym, jako że w większości ustawodawstw karnych opisane
jest za pomocą czasownika (w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego” 476.
Ponieważ opis typu czynu zabronionego ma wskazywać na konstytutywne elementy dla
abstrakcyjnie rozumianej społecznej szkodliwości czynu, jego koniecznym elementem jest
wskazanie na sposób naruszenia dobra prawnego, a więc określenie, na czym ma polegać
naruszenie przez czyn normy sankcjonowanej, lub opisanie zmiany w świecie zewnętrznym
oderwanej od samego zachowania człowieka, która może być przypisana danemu podmiotowi
jako sprawcy 477. Oznacza to, że ustawa określająca typ czynu zabronionego musi opisywać
czynność, która jest zabroniona (przestępstwa formalne) albo skutek będący wynikiem
działania sprawcy (przestępstwa materialne) 478. W przypadku przestępstw formalnych
o realizacji znamion typu czynu zabronionego decyduje sama czynność charakteryzująca się
działaniem lub zaniechaniem (ustawodawca nie uzależnia tej realizacji od wystąpienia
opisanego w ustawie skutku) 479. Inaczej jest w przypadku przestępstwa skutkowego
(materialnego), gdzie dla przyjęcia zgodności z typem czynu zabronionego decyduje
wystąpienie skutku (zmiany w świecie zewnętrznym, którą da się sensownie oderwać od
samej wywołując ją czynności) 480.
Zdecydowana większość doktryny prawa karnego opowiada się za poglądem, iż
przestępstwa korupcyjne mają charakter formalny. Stanowisko to należy podzielić, ponieważ
w ich przypadku ustawa opisuje samo karalne zachowanie, nie zaś dający się od niego
oderwać skutek. Oznacza to, że bliższe określenie znamion czasownikowych przestępstw
korupcyjnych staje się kluczowe w procesie ich wykładni.
Należy

podkreślić,

iż

interpretacja

znamion

czasownikowych

przestępstw

korupcyjnych nie należy aktualnie do zagadnień szczególnie spornych w nauce prawa
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Zob. I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959, s. 102.
Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne, Kraków 2010, s. 191.
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A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 63 do art. 1, s. 65.
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W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 192.
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Tamże.
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karnego i w orzecznictwie sądowym. Wydaje się, że ze względu na to, że polski ustawodawca
karny posługuje się tożsamymi znamionami czasownikowymi już od kodeksu karnego z 1932
r., dorobek nauki i judykatury sprawia, iż ich interpretacja nie budzi jakichś zasadniczych
wątpliwości. Nie oznacza to, że wszystkie związane z nimi kwestie są bezsporne. Budzą
jednak znacznie mniej wątpliwości, niż takie zagadnienia jak chociażby: ich podmiotu, środka
korupcji czy też znamion modalnych.
Poniżej przedstawione zostaną główne zagadnienia, związane z wykładnią znamion
czasownikowych przestępstw korupcyjnych w prawie polskim. Znamiona czasownikowe
przestępstw przekupstwa i kupna wpływów zaprezentowane zostaną łącznie, ponieważ są
w prawie polskim tożsame.
2. Znamiona czasownikowe przestępstw sprzedajności.
2.1. Uwagi wstępne.
Co do zasady, polski ustawodawca karny posługuje się dwoma alternatywnie
określonymi znamionami czasownikowymi przestępstw sprzedajności – „przyjmuje” i „żąda”.
W przypadku większości typów przestępstw sprzedajności czasowniki te występują w tym
samym przepisie ustawy karnej i połączone są spójnikami „lub” lub „albo” 481. Takie
określenie znamion czasownikowych w tych przepisach powoduje, że określone w nich
przestępstwa należą do grupy tzw. przestępstw wieloodmianowych 482. Jak podkreślają
W. Wróbel i A. Zoll, co do zasady każda ze wskazanych alternatywnie czynności
wykonawczych konstruuje odrębną normę sankcjonującą i może być podstawą do przyjęcia
odrębnego przestępstwa i wymierzenia kary. Zdaniem Autorów, „z uwagi jednak na fakt, że
ustawodawca umieścił te czynności wykonawcze w jednym przepisie, przyjmuje się, że
zrealizowanie przez sprawcę różnymi zachowaniami nawet więcej niż jednej z tych czynności
nie prowadzi do wielości przestępstw, o ile jest zachowana zwartość czasowa poszczególnych
zachowań” 483.
Wydaje się, że żadnego znaczenia dla wykładni omawianych znamion nie powinna
mieć okoliczność, że w przypadku niektórych przepisów, w których one występują,
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Por. art. 250a § 1 k.k., art. 296a § 1 k.k., art. 302 § 1 k.k., art. 46 ust. 1 u.s., art. 54 ust. 1, 2 i 3 u.r.l.
Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 287; A. Spotowski, Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy
i przestępstw, Warszawa 1976, s. 29-30.
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ustawodawca posługuje się łączącym je spójnikiem „lub” 484, zaś w innych przepisach
spójnikiem „albo” 485. Świadczy to niestety o braku staranności w redagowaniu tekstu
prawnego oraz braku konsekwencji w posługiwaniu się przez ustawodawcę spójnikami.
W moim przekonaniu jednak, w tym przypadku nie należy domniemywać zamierzonego
działania ustawodawcy, a zatem również znaczenia normatywnego takiego rozróżnienia.
Trzeba uznać, że niezależnie od posłużenia się przez prawodawcę spójnikami „lub” i „albo”,
w omawianych przypadkach zawsze mamy do czynienia z alternatywną rozłączną. Zakresy
znaczeniowe czasowników „przyjmować” i „żądać” są rozłączne, niepodobna jest bowiem
wyobrazić sobie sytuacji, w której ktoś jednym czynem (zachowaniem) jednocześnie „żąda”
korzyści i korzyść taką „przyjmuje”. W tym miejscu należy jednak wysunąć postulat
ujednolicenia spójników łączących omawiane znamiona we wszystkich typach przestępstw
korupcyjnych. Brak jest jakichkolwiek powodów, by pozostawały one zróżnicowane. Za
rozwiązaniem takim przemawiają także względy techniki prawodawczej i elegancji
językowej.
Umieszczenie w jednym przepisie dwóch wymienionych alternatywnie znamion
czasownikowych powoduje, że opisane w nich zachowania zagrożone są tym samym
ustawowym zagrożeniem karą. Sugeruje to w sposób jednoznaczny, iż zdaniem ustawodawcy
cechują się one co do zasady tym samym stopniem społecznej szkodliwości.
Inaczej rzecz ma się w przypadku przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym,
określonego w art. 228 k.k. Uznając, iż społeczna szkodliwość zachowania osoby pełniącej
funkcję publiczną polegającego na żądaniu korzyści lub jej obietnicy w związku z pełnieniem
tej funkcji jest wyższa od zachowania tejże osoby jedynie przyjmującej korzyść lub jej
obietnicę, czynności „przyjęcia” i „żądania” opisano w różnych przepisach, cechujących się
odmiennym ustawowym zagrożeniem karą. „Przyjęcie” spenalizowano więc w art. 228
§ 1 k.k., zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś „żądanie” w art.
228 § 4 k.k., zagrożonym karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Kolejną odmiennością sprzedajności w sektorze publicznym (art. 228 k.k.) od
pozostałych typów przestępstw sprzedajności jest to, że poza znamionami czasownikowymi
„przyjmuje” i „żąda”, ustawodawca posłużył się również znamieniem „uzależnia wykonanie
czynności służbowej od…”. Podobnie jak w przypadku „żądania”, uzależnienie wykonania
484
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Tak jest w przypadku przepisów: art. 296a § 1 k.k., art. 46 ust. 1 u.s., art. 54 ust. 1, 2 i 3 u.r.l.
Zob. następujące przepisy: art. 250a § 1 k.k., art. 302 § 3 k.k.
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czynności służbowej od korzyści lub jej obietnicy uznano za bardziej społecznie szkodliwe od
przyjęcia korzyści lub jej obietnicy i wyodrębniono je w ramach przepisu art. 228 § 4 k.k.
przewidującego surowszą karalność.
Powszechnie w nauce prawa karnego przyjmuje się, iż typ z art. 228 § 4 k.k. stanowi
typ kwalifikowany wobec typu z § 1, przy czym twierdzący tak autorzy zazwyczaj nie
uzasadniają swojego stanowiska 486. Twierdzenie takie zostało zakwestionowane przez
A. Barczak-Oplustil, która trafnie zauważa, iż nawet pobieżna analiza tych przepisów
wskazuje, że czynność sprawcza opisana w § 4 jest zupełnie inaczej sformułowana, od tej
zawartej w typie czynu zabronionego opisanego w § 1 487. Podobne stanowisko formułował na
gruncie art. 239 § 1 i 2 k.k. z 1969 r. J. Szwacha 488. Pogląd odmawiający typowi opisanemu
w art. 228 § 4 k.k. (a wcześniej typowi z art. 239 § 2 k.k. z 1969 r.) charakteru typu
kwalifikowanego jest krytykowany na gruncie k.k. z 1969 r. przez Tadeusza Bojarskiego 489,
zaś na gruncie aktualnie obowiązującego k.k. z 1997 r. przez Przemysława Palkę 490. Zdaniem
T. Bojarskiego, jest on wyrazem uproszczonego, schematycznego spojrzenia na kwestię
tworzenia typów kwalifikowanych, według którego typy kwalifikowane powstają poprzez
dodanie do znamion typu podstawowego nowych znamion – tymczasem tak nie zawsze być
musi 491. W innym miejscu Autor twierdzi bowiem, że tworzenie typów zmodyfikowanych
(w tym kwalifikowanych) odbywać się może na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dodanie
nowych znamion do znamion typu podstawowego 492. W kodeksie karnym znajduje się jednak
szereg typów kwalifikowanych i kilka typów uprzywilejowanych, których budowa nie
uwzględnia schematu: typ podstawowy plus element nowy 493. Powstają one nie przez
486

Wyjątkiem w tym zakresie są: T. Bojarski, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie
karnym, Warszawa 1982, s. 72 oraz P. Palka, Sprzedajne…, s. 501-502 (przypis 18). Por. także m. in.:
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Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 11 do art. 228; M. Szwarczyk [w:] Kodeks…, red. T. Bojarski, teza 3 do art.
228, s. 488; E. Pływaczewski [w:] Kodeks…, red. O. Górniok, teza 10 do art. 228, s. 742; A. Marek, Kodeks…,
teza 12 do art. 228, s. 506.
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rzeczywiste dodanie jakiegoś nowego elementu do znamion typu podstawowego, lecz przez
„wyjęcie” z zakresu typu podstawowego niektórych możliwych do przewidzenia przypadków,
zasługujących zdaniem ustawodawcy, na specjalne, odrębne potraktowanie 494. Również typ
sprzedajności urzędniczej opisany w art. 239 § 2 k.k. z 1969 r. jest traktowany przez
T. Bojarskiego w tych kategoriach. Jego zdaniem, ma on charakter typu kwalifikowanego,
który nie jest tworzony jednak przez dodanie elementu nowego, lecz przez wyodrębnienie
z ram typu podstawowego przypadku specjalnego 495.
Wydaje się, że zaliczenie przez T. Bojarskiego (a za nim przez P. Palkę) typu
sprzedajności w sektorze publicznym, polegającego na żądaniu korzyści lub uzależnieniu
czynności służbowej od korzyści (obietnicy) do typów kwalifikowanych zasadza się na
pewnym nieporozumieniu. Zgodzić należy się z Autorem, który wskazuje, że nie zawsze typy
zmodyfikowane powstają przez dodanie nowych znamion do znamion typu podstawowego.
Niekiedy powstają one przez „wyodrębnienie” ze znamion typu podstawowego pewnych
okoliczności, świadczących o niższym (typy uprzywilejowane) lub wyższym (typy
kwalifikowane) stopniu społecznej szkodliwości. Owo „wyodrębnienie” należy jednak,
w moim przekonaniu, rozumieć w ten sposób, iż z zakresu jednego lub więcej znamion typu
podstawowego, „wycina” się określone okoliczności, których zakres – pod względem
językowo-logicznym – pozostaje jednak w stosunku podrzędności wobec zakresu znamion
typu podstawowego, z których zostały wycięte. Tak właśnie jest z podawanym przez
T. Bojarskiego przykładem dzieciobójstwa. Przestępstwo opisane w art. 149 k.k. stanowi typ
uprzywilejowany wobec typu podstawowego zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. Dodać przy tym
należy, iż przy jego tworzeniu użyto obu przedstawionych przez Autora metod. Po pierwsze,
przez dodanie nowych, nie występujących w typie z art. 148 § 1 k.k. znamion modalnych
„w okresie porodu” i „pod wpływem jego przebiegu” (pierwsza metoda tworzenia typów
zmodyfikowanych). Po drugie zaś, poprzez wyodrębnienie z zakresu znamienia podmiotu
występującego w art. 148 § 1 k.k. („kto”, wskazującego na powszechny charakter tego
przestępstwa) znamienia szczególnego („matka”), pozostającego w stosunku podrzędności
wobec znamienia, z którego je „wycięto”. Należy jednak zauważyć, że sytuacja taka nie
zachodzi w przypadku typów z art. 228 § 1 i 4 k.k. Nie można bowiem twierdzić, iż zakres
494

Jako przykłady takich typów autor wymienia m. in. (co należy wyraźnie zastrzec – czyniąc to na gruncie k.k.
z 1969 r.): wszystkie typy uprzywilejowane zabójstwa, typy kwalifikowane zagarnięcia mienia społecznego
i kwalifikowanej kradzieży oraz inne przestępstwa kwalifikowane przez okoliczności. Zob. T. Bojarski,
Odmiany…, s. 21.
495
T. Bojarski, Odmiany…, s. 72. Zob. również P. Palka, Sprzedajne…, s. 501-502 (przypis 18).
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pojęć: „żądanie” korzyści czy „uzależnianie” czynności służbowej od korzyści (§ 4) pozostaje
w logicznym stosunku podrzędności wobec zakresu pojęcia „przyjęcie” korzyści (§ 1).
Zakresy tych pojęć występują wobec siebie w stosunku wykluczania – nie do pomyślenia jest
sytuacja, w której „żądanie” korzyści („uzależnianie” czynności od korzyści) stanowi
jednocześnie jej „przyjęcie”. Omawiane odmiany przestępstwa sprzedajności w instytucji
publicznej, opisane w art. 228 § 1 i 4 k.k. stanowią więc, moim zdaniem, odrębne typy
podstawowe. Nie można zasadnie twierdzić, iż przestępstwo z § 4 jest typem
kwalifikowanym wobec typu z § 1.
Należy pozytywnie ocenić wyodrębnienie na gruncie przestępstwa sprzedajności
w sektorze publicznym zachowań, w których inicjatywa przestępstwa korupcyjnego wychodzi
od osoby pełniącej funkcję publiczną. Takie zachowania cechują się z pewnością wyższym
stopniem społecznej szkodliwości od sytuacji, w których wyłącznie „ulega” ona korupcyjnej
pokusie. Powstaje pytanie, czy podobnie powinno być w przypadku innych przestępstw
korupcyjnych, czyli czy należy poddać surowszej penalizacji np. osobę zajmującą
kierownicze stanowisko w jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą,
która żąda korzyści. Wydaje się jednak, że na pytanie to należy odpowiedzieć negatywnie.
Wyższy stopień społecznej szkodliwości żądania korzyści lub uzależniania wykonania
czynności służbowej od korzyści albo jej obietnicy w przypadku sprzedajności w sektorze
publicznym wynika z faktu, iż z inicjatywą przestępstwa korupcyjnego występuje osoba
pełniąca funkcję publiczną. Od osób takich należy bez wątpienia wymagać w większym
stopniu niż od innych obywateli przestrzegania prawa oraz bezstronności i bezinteresowności
w wypełnianiu swoich funkcji. Ponadto zazwyczaj jest tak, że relacje pomiędzy osobą
pełniącą funkcję publiczną a osobą udzielającą im korzyści w związku z pełnieniem tej
funkcji mają charakter wertykalny. Wobec osób pełniących funkcje publiczne występuje się
zwykle z pozycji petenta, czyli osoby ubiegającej się o jakieś świadczenie, czy o dokonanie
określonej czynności służbowej. Petent pozostaje zatem w stosunku zależności od osoby
pełniącej funkcję publiczną, która zależność tę wykorzystuje żądając korzyści lub
uzależniając swoją aktywność od otrzymania korzyści. Osoba pełniąca funkcję publiczną
cechuje się więc pewnego rodzaju „przewagą” wobec osoby trzeciej. Z sytuacją taką nie
mamy zaś zazwyczaj do czynienia w przypadku innych typów przestępstw korupcyjnych.
Relacje między sprawcą sprzedajności a sprawcą przekupstwa w innych sektorach (np.
w obrocie gospodarczym, w sporcie, czy w sektorze farmaceutycznym) mają raczej charakter
równorzędny, horyzontalny. Nie występuje tu zatem zwykle sytuacja nadużycia zależności.
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Wyjątkowe wystąpienie takiego przypadku będzie stanowiło okoliczność obciążająca sprawcę
przestępstwa sprzedajności, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w wymiarze kary.
Jednak w tych sektorach nie są to sytuacje typowe, dla których należy tworzyć odrębny typ
czynu zabronionego. Ponadto sytuacja, w której to od osoby pełniącej funkcję publiczną
wychodzi inicjatywa przestępstwa korupcyjnego, podważa w większym stopniu zaufanie do
działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, co stanowi przedmiot
ochrony przepisów określonych w art. 228 § 1 k.k. Okoliczność taka nie występuje również
na gruncie pozostałych kodeksowych i pozakodeksowych typów sprzedajności, które mają
odmienne przedmioty ochrony. W moim przekonaniu powyższe argumenty przemawiają za
utrzymaniem w ich przypadku umieszczenia w jednym typie sytuacji, w których „żądają”
i „przyjmują” korzyść albo jej obietnicę. Nie przeszkadza to w żadnej mierze surowszej
ocenie prawnokarnej osoby, od której wychodzi inicjatywa przestępstwa korupcyjnego. W
moim przekonaniu jednak ocena taka może mieć miejsce w ramach ustawowego zagrożenia
za typ podstawowy sprzedajności.
W przypadku pozakodeksowego przestępstwa korupcji w reklamie farmaceutycznej,
określonego w art. 128 pr. farm., spenalizowano wyłącznie przyjęcie korzyści, ale już nie jej
żądanie.
Należy również zauważyć, iż skoro ustawodawca rozróżnia od siebie znamiona
czasownikowe takie jak: „żądać” i „uzależniać wykonanie czynności służbowej od…”, to
należy przyjąć, iż muszą mieć one (przynajmniej częściowo) rozbieżne zakresy znaczeniowe.
W przeciwnym razie zastosowanie takiego rozróżnienia nie miałoby sensu, a użycie jednego
z omawianych znamion byłoby zbędne. Taki sposób interpretacji naruszałby jedną
z podstawowych zasad wykładni językowej, zakazującej interpretowania ustawy w ten
sposób, by jakiś zwrot ustawowy stał się zbędny (zakaz wykładni per non est). Rozróżnienie
to nie ma większego znaczenia na gruncie art. 228 § 4 k.k., gdzie oba znamiona występują
alternatywnie obok siebie. Jednak na gruncie innych typów przestępstw sprzedajności
spenalizowane jest wyłącznie „żądanie”, ale już nie „uzależnianie wykonania czynności od
(…)”.
Po
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2.2. „Przyjmuje”.
W pierwszej kolejności odnieść się należy do słownikowego znaczenia czasownika
„przyjmować” 496. Z czysto językowego punktu widzenia więc, „przyjąć” to: stać się odbiorcą
jakiejś rzeczy, informacji, wypowiedzi, wziąć (brać) to, co ktoś dał (daje), ofiarował (oferuje),
zaproponował (proponuje) na własność lub pod opiekę, nie odmówić (nie odmawiać), nie
odrzucić (nie odrzucać). Przedmiotem przyjęcia może być zazwyczaj korzyść majątkowa,
korzyść osobista, obietnica korzyści majątkowej lub obietnica korzyści osobistej (w
niektórych typach przedmiot sprzedajności określony jest węziej).
W sytuacjach, w których korzyść (majątkowa lub osobista) ma postać przedmiotu 497,
jego przyjęcie polegać będzie najczęściej na jego fizycznym odbiorze 498. W innych
przypadkach (np. gdy korzyść polega na przelaniu pieniędzy w formie bezgotówkowej, na
świadczeniu jakichś usług czy na zwolnieniu z długu) przyjęcie korzyści może przybrać
bardziej złożoną postać i polegać na przyjęciu do wiadomości, że korzyść została udzielona
w inny sposób (np. przelana na rachunek bankowy) 499. Złożona forma przyjęcia może zatem
polegać na zaniechaniu odesłania korzyści nadawcy albo na zaniechaniu jej odrzucenia
w inny postrzegalny sposób.
Wydaje się, że nie można uznać za „przyjęcie” sytuacji, w której osoba
przekupywana niezwłocznie (natychmiast, bez zbędnej zwłoki) po dowiedzeniu się
o przekazaniu jej korzyści, odmawia jej lub ją odrzuca, np. poprzez odesłanie przedmiotu jego
496

Zgodnie z którym oznacza on „1. stać się odbiorcą jakiejś rzeczy, informacji, wypowiedzi, wziąć (brać) to, co
ktoś dał (daje), ofiarował (oferuje), zaproponował (proponuje) na własność lub pod opiekę, nie odmówić (nie
odmawiać), nie odrzucić (nie odrzucać); 2. zapewnić (zapewniać) komuś gdzieś pobyt, udostępnić (udostępniać)
teren, pomieszczenie, ulokować (lokować) kogoś u siebie; 3. dać (dawać) komuś pracę u siebie, zaangażować
(angażować) kogoś w jakimś charakterze; także: uczynić (czynić) kogoś członkiem jakiejś społeczności;
4. dopuścić (dopuszczać) kogoś do siebie, zgodzić się (zgadzać się) na rozmowę z kimś, wizytę kogoś; 5. książk.
a) zgodzić się (zgadzać się) na coś, akceptować (zaakceptować) coś, uznać (uznawać) coś za odpowiednie,
przydatne; b) zareagować (reagować) na coś, potraktować (traktować) kogoś, coś w określony sposób, zachować
się (zachowywać się) jakoś wobec kogoś, czegoś; c) uznać (uznawać), założyć (zakładać) coś jako podstawę
rozważań lub działań; d) podjąć (podejmować) kogoś jako gościa, ugościć (gościć) kogoś; e) podejmować
u siebie gości, wydawać przyjęcia; 6. urz. a) mieć ustalone godziny przyjęć, udzielania porad, audiencji;
b) podjąć się (podejmować się) pełnienia obowiązków, wykonania pracy; 7) chem. wchłonąć (wchłaniać),
przyswoić (przyswajać), absorbować”. Z kontekstu, w jakim omawiany czasownik występuje w typach
przestępstw sprzedajności, wynika jednoznacznie, że chodzi tu o jego pierwsze słownikowe znaczenie. Zob.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, Warszawa 2003, s. 786-787.
497
W tym polskiego lub obcego pieniądza lub innego środka płatniczego oraz dokumentu uprawniającego do
otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo
stwierdzającego uczestnictwo w spółce. Por. art. 115 § 9 k.k.
498
Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 22 do art. 228, s. 1159.
499
Zob. m. in.: J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 402.
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nadawcy lub zwrotny przelew pieniędzy na rachunek bankowy nadawcy. Podobnie rzecz ma
się z korzyścią przekazaną przez pośrednika 500. Nie może ona jednak w żaden sposób
skorzystać z korzyści ani też zwlekać z jej zwrotem. W sytuacji, gdy zwrot nadawcy jest
niemożliwy, przekupywana osoba powinna niezwłocznie zgłosić udzielenie jej korzyści
organom ścigania i przekazać im korzyść lub wyzbyć się w inny sposób, nie powodujący
u niej powstania żadnego przysporzenia majątkowego (np. przekazać ją na cel charytatywny).
Osoba przekupywana powinna zatem niezwłocznie zamanifestować w obiektywny,
postrzegalny na zewnątrz sposób, iż nie akceptuje ona przekazania jej korzyści. Brak takiej
manifestacji woli przemawiać będzie za uznaniem, iż osoba przekupywana przyjęła korzyść.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, „jeżeli sprawczyni, po pewnych wahaniach,
przyjęła korzyść w związku z pełnioną funkcję publiczną, a potem w tym samym dniu ją
zwróciła, to przestępstwo było już dokonane i nie mogą mieć zastosowania przepisy
o dobrowolnym odstąpieniu od usiłowania” 501.
W przypadku korzyści majątkowych ich przyjęcie polegać będzie na ich włączeniu do
majątku (przy czym nie musi to mieć charakteru trwałego) lub np. na skorzystaniu
z darmowego lub tańszego od cen rynkowych świadczenia usług przez inną osobę. Ze
względu na wielorakie formy, jakie może przybrać korzyść osobista (zwłaszcza gdy nie
stanowi ona przedmiotów materialnych), trudno jest mówić o jednym uniwersalnym
kryterium pozwalającym na uznanie, kiedy została ona przyjęta. Przykładowo, w przypadku
stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej, „przyjęcie korzyści osobistej” polegać
będzie na odbyciu stosunku lub na wykonaniu przez inną osobę takiej czynności albo
poddaniu się jej 502. Wydaje się w przypadku korzyści osobistych najczęściej ich przyjęcie
polegać będzie na przyjęciu do wiadomości, że zostały one udzielone. Często więc przejawiać
się będzie w zaniechaniu wykonania czynności, która w obiektywny sposób pokaże na
zewnątrz, iż osoba przekupywana nie akceptuje udzielenia jej korzyści.
Przedstawione powyżej rozważania wskazują w sposób jednoznaczny, iż przestępstwa
sprzedajności popełnionego w formie „przyjęcia” korzyści lub jej obietnicy można dopuścić
się zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie. Ponieważ typy przestępstw sprzedajności
należą do grupy przestępstw formalnych, do których nie znajduje zastosowania regulacja art.

500

Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 62.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1974 r., Rw 522/74, OSNPG z 1975 r., Nr 7, poz. 20.
502
Por. art. 197 § 2 k.k.
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2 k.k., część doktryny prawa karnego może zakwestionować możliwość ich popełnienia przez
zaniechanie 503. Omawiana kwestia wiąże się bowiem z doktrynalnym sporem odnośnie
podstawy normatywnej odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione przez
zaniechanie i pytania o charakter normatywny art. 2 k.k. W moim przekonaniu należy
opowiedzieć się za poglądem, zgodnie z którym przepis art. 2 k.k. nie stanowi podstawy
normatywnej odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez
zaniechanie, lecz podstawę ograniczenia tej odpowiedzialności wyłącznie do osób będących
gwarantem nienastąpienia skutku 504. Jak podkreśla się w nauce prawa karnego, w polskim
ustawodawstwie karnym występują takie określenia znamion czasownikowych przestępstw
formalnych, które wypełnione być mogą przez obie postacie zachowania się: działanie
i zaniechanie 505. Wydaje się, że z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku omawianego
znamienia czasownikowego: „przyjmuje”. Jak wykazano bowiem powyżej, w wielu
sytuacjach „przyjęcie” korzyści może polegać na milczącym, biernym zaakceptowaniu faktu,
iż została ona udzielona. Wniosek przeciwny nie byłby również uzasadniony kryminalnopolitycznie, wydaje się bowiem, iż pozostawienie tego typu zachowań poza kręgiem
penalizacji przestępstw korupcyjnych kłóciłoby się wyraźnie z funkcją ochronną, jakie mają
one spełniać. Ponadto, omawiane przypadki zaniechań mieszczą się w zakresie
znaczeniowym czasownika „przyjmować” z czysto językowego punktu widzenia, skoro
wedle znaczenia słownikowego obejmuje on także sytuacje „nie odmówienia”, „nie
odrzucenia” 506 .
Jak podkreśla się słusznie w doktrynie prawa karnego, „przyjęcie obietnicy oznacza
akceptację złożonej przez składającego propozycji przysporzenia w przyszłości korzyści
majątkowej lub osobistej” 507. Akcentuje się również konieczność rozróżniania „przyjęcia
obietnicy korzyści” od „obietnicy przyjęcia korzyści”, przy czym według tego poglądu drugie
z opisywanych zachowań jest bezkarne 508. Zdaniem M. Surkonta, między tymi pojęciami
istnieje nie tylko semantyczna odrębność, zaś zachowanie polegające na „obietnicy przyjęcia
korzyści” przejawia się w uzewnętrznieniu zamiaru osoby przekupywanej 509. Stanowisko
503

Por. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, teza 5 do art. 229, s. 1178-1179.
Zob. m. in.: L. Kubicki, Przestępstwa popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa
1975, s. 151.
505
L. Kubicki, Przestępstwa…, s. 86.
506
Por. rozważania powyżej.
507
Tak m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, teza 23 do art. 228, s. 1159.
508
M. Surkont, Łapownictwo, s. 62.
509
Tamże.
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Autora nie wydaje mi się słuszne. Wydaje się, że opisywane przez niego zachowania są
w praktyce nieodróżnialne 510. Jeśli osoba przekupywana obiecuje, że w przyszłości przyjmie
określoną korzyść, to należy uznać, że przyjmuje ona jej obietnicę. Każda forma
uzewnętrznienia przez osobę przekupywaną zamiaru przyjęcia korzyści w przyszłości należy
uznać za karalne „przyjęcie obietnicy korzyści”.
Dla zaistnienia przestępstw sprzedajności nie jest istotny moment, w jakim doszło do
przyjęcia korzyści lub jej obietnicy. Moment ten może nastąpić zarówno przed, jak i po
czynności osoby przekupywanej, w zamian za którą wręczana jest korzyść albo jej
obietnica 511. W pierwszym przypadku mówi się o tzw. łapówce – podkupie, zaś w drugim
o tzw. łapówce – wynagrodzeniu (donatio remunenatoria), stanowiącej swoistą gratyfikację,
na którą przyjmujący nawet nie liczył, a czynność wykonał z poczucia obowiązku czy ze
względów życzliwości 512. Jak trafnie zauważa O. Górniok, „przyjęcie obietnicy z reguły
wyprzedza daną czynność” 513 W przypadku przestępstwa sprzedajności w sektorze
publicznym (art. 228 § 1 k.k.), ze względu na szeroki sposób rozumienia pojęcia „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej”, przyjęcie korzyści nie musi mieć związane z konkretną
czynnością osoby pełniącej funkcję publiczną, lecz także z całokształtem jej urzędowania,
kompetencji.
Najistotniejszą cechą wyróżniającą znamię „przyjmuje” od innych znamion
czasownikowych w typach przestępstw sprzedajności jest to, że tym przypadku inicjatywa
przestępstwa korupcyjnego wychodzi od osoby przekupującej, a nie od przekupywanej.
Należy więc przyjąć, że zachowanie osoby „przyjmującej” korzyść albo jej obietnicę jest
generalnie mniej społecznie szkodliwe niż zachowania korzyści takiej (albo jej obietnicy)
„żądającej”. Ten niższy stopień społecznej szkodliwości powoduje, że w przypadku
sprzedajności w sektorze publicznym wyodrębniono osobny typ czynu zabronionego,
w którym inicjatywa wychodzi od osoby przekupywanej (art. 228 § 4 k.k.). Na gruncie
pozostałych przestępstw sprzedajności powinien zaś znaleźć odzwierciedlenie w co do zasady
niższym wymiarze kary.
510

Nie podaje on zresztą żadnego przykładu „obietnicy przyjęcia korzyści”, który pozwalałby na lepsze
zrozumienie o jakie sytuacje chodzi.
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Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 61-62; O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko
instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz,
Warszawa 2000, Nb. 8 do art. 228, s. 79.
512
M. Surkont, Łapownictwo, s. 61-62.
513
O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 8 do art. 228, s. 79.
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2.3. „Żąda”.
Według definicji słownikowej, czasownik „żądać” oznacza: „ostro domagać się
czegoś, usilnie dopominać się o coś, wymagać” 514. Wydaje się, że z tym znaczeniem
korespondują wypowiedzi części nauki prawa karnego, przyjmujące, iż „żądanie korzyści jest
czymś więcej niż życzenie jej sobie. Różni się od niego swoją intensywnością, ostrością
wymagania czegoś. Nie musi jednak tego wyrażać ostrością tonu, w jakim bywa
przekazywane” 515. Inni przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, iż już samo ujawnienie
gotowości przyjęcia korzyści za dokonanie lub niedokonanie czynności stanowi żądanie
korzyści 516. Zdaniem A. Spotowskiego, „ta gotowość przyjęcia korzyści może przejawiać się
w jakiejkolwiek formie, przy czym ujawnienie woli musi być na tyle wyraźne, aby można
było stwierdzić, że chodzi o korzyść w rozumieniu kodeksu. Nie można jednak
domniemywać tej gotowości, np. z ogólnego załatwiania spraw w danym urzędzie”517.
Jeszcze szerzej znamię „żądania” ujmują H. Popławski i M. Surkont, według których
„działanie przestępne polegające na żądaniu korzyści występuje wówczas, gdy zostanie
zainicjowane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Obojętna jest zarówno forma działania,
jak i jego skuteczność, tj. to czy na skutek żądania nastąpiło przyjęcie korzyści, czy też
nie” 518. W konsekwencji, zdaniem autorów, „żądanie może być objawione w każdy sposób,
z którego wynikałoby, że inicjatywa łapówki pochodzi od osoby pełniącej funkcję publiczną,
a nie od wręczającego. Może ono występować wyraźnie (np. zostanie skierowana
sprecyzowana propozycja do innej osoby, aby ta wręczyła łapówkę) lub w sposób
dorozumiany, byleby tylko widoczna była wola przyjęcia korzyści w związku z pełnieniem
funkcji publicznej. Wystąpienie żądania musi być każdorazowo stwierdzone. W razie
wątpliwości w tym względzie za żądanie należy uznać takie zachowanie się osoby pełniącej
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Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, T. 4, Warszawa 2003, s. 1117-1118. Por.
również Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 1016.
515
Tak: O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 91 do art. 228, s. 87.
Podobnie rzecz ujmują m. in.: J. Wojciechowski, Kodeks…, teza 8 do art. 228, s. 403; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 43 do art. 228, s. 1169; A. Marek, Kodeks…, teza 12 do art. 228, s. 506;
R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. V, Warszawa 2007, teza 28 do art. 228, s. 382; P. Palka,
Sprzedajne…, s. 382.
516
Zob. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 99. Podobnie również: M. Szwarczyk [w:] T. Bojarski, A. MichalskaWarias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 3, Warszawa
2009, s. 488; R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 148.
517
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 99-100.
518
H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 49.
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funkcję publiczną, które w powszechnym odczuciu za żądanie uchodzi, także aluzje, gesty,
pismo, znaki” 519.
W moim przekonaniu, językowe znaczenie czasownika „żądać”, wiążące się
jednoznacznie z kategorycznością, ostrością zachowania się, uniemożliwia wykładnię,
obejmującą także „łagodniejsze” formy, w których osoba domaga się korzyści albo jej
obietnicy. Samo danie do zrozumienia, iż oczekuje się od innej osoby, że udzieli ona
korzyści, wydaje się nie mieścić w zakresie znaczeniowym omawianego znamienia. Tym
bardziej razi pod względem językowym obejmowanie znamieniem „żądania” sytuacji,
w których sprawca wyłącznie w sposób aluzyjny, dorozumiany przekaże swoją gotowość
przyjęcia korzyści. W moim przekonaniu, interpretacja, w myśl której znamię „żądania”
spełnione jest także w takich przypadkach, stanowi niedopuszczalną w prawie karnym
wykładnię wykraczającą poza znaczenie językowe tekstu prawnego na niekorzyść sprawcy.
Przyznać należy, iż interpretacja ścieśniająca omawianego znamienia może spotkać się
z zarzutami natury funkcjonalnej. Bez wątpienia również sytuacje, w których sprawca mniej
wyraźnie daje do zrozumienia, iż domaga się łapówki, cechują się wysokim stopniem
społecznej szkodliwości, który usprawiedliwiałby przyjęcie typu cechującego się wyższą
karalnością. Wydaje się jednak, że względy te nie mogą przeważać nad jednoznacznym
rozumieniem językowym czasownika „żądać”. Część z omawianych wyżej sytuacji będzie
można zakwalifikować jako uzależnienie czynności służbowej od korzyści (oczywiście
dotyczy to wyłącznie sprzedajności w sektorze publicznym). W pozostałych przypadkach
podstawą kwalifikacji prawnej może stać się przepis o przyjęciu korzyści albo jej obietnicy –
w formie dokonanej (o ile sugestia zaowocuje udzieleniem łapówki, która następnie zostanie
przyjęta) lub usiłowanej (sugestię taką można będzie, jak się zdaje, uznać za „bezpośrednie
zmierzanie do przyjęcia korzyści”). Otwartą pozostaje również możliwość kwalifikowania
takich zachowań jako podżegania do odpowiedniego typu przekupstwa.
W konkluzji, za „żądanie” będzie mogło zostać uznane wyłącznie zachowanie
polegające na intensywnym, ostrym domaganiu się korzyści. Nie budzi żadnych wątpliwości
sytuacja, gdy jednoznaczna intencja sprawcy wyrażona zostanie słownie. Wydaje się, że
519

Zob. H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 49 i przywołane tam orzecznictwo. Podobnie por. także:
M. Surkont, Łapownictwo, s. 76; M. Budyn-Kulik [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska, M. Kulik, M. Mozgawa,
Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. IV, LEX/el. 2012, teza 14 do art. 228;
P. Wiatrowski, Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r., Palestra z 2012 r., Nr 3-4, s. 6162.
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w zdecydowanej większości przypadków, czynności sprawcy polegające na komunikacji
pozawerbalnej (gesty, aluzje), nie będą mogły zostać potraktowane jako „żądanie”. Gesty
mogą bowiem – co do zasady – przekazywać co najwyżej sugestię, że pożądane byłoby
udzielenie korzyści, a sugestia nie mieści się w pojęciu „żądania”.
Bez wątpienia dla realizacji znamienia „żąda” nie jest istotna reakcja osoby,
w stosunku do której wysuwane jest żądanie, ani też to, czy sprawca spełnił czynność,
w zamian za którą żądał korzyści 520. Przestępstwo w formie „żądania” jest dokonane z
chwilą, gdy komunikat sprawcy, iż domaga się udzielenia korzyści (obietnicy) dotrze do innej
osoby. Natomiast nie z dokonaniem, a usiłowaniem będziemy mieć do czynienia w sytuacji,
gdy sprawca wyrazi komunikat, który z jakiegoś powodu nie dotrze do adresata (np. zostanie
przekazany pośrednikowi, który nie przekaże go dalej). Wówczas nie będzie można bowiem
stwierdzić, iż sprawca „zażądał” od innej osoby korzyści, lecz jedynie, iż „bezpośrednio
zmierzał do żądania”.
Jak podkreśla się słusznie w doktrynie i orzecznictwie, istnieje wiele wątpliwości co
do rozróżnienia znamion „żąda” i „uzależnia wykonanie czynności służbowej od …”. Wydaje
się trafne twierdzenie, iż pomiędzy desygnatami tych znamion zachodzi stosunek
krzyżowania, „[…] co oznacza, że będą takie zachowania, które ocenić należy jako żądanie
i jednocześnie uzależnienie, a także takie, które będą wyłącznie żądaniem lub wyłącznie
uzależnieniem, jak też i takie, o których nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przynależą
do obu kategorii, czy tylko do jednej z nich” 521. W szczególności stwierdzić należy, że „[…]
uzależnić od czegoś jakąś czynność można tylko przed podjęciem tej czynności, natomiast
żądanie może się pojawić w każdej fazie dokonywania czynności służbowej: przed, po,
w trakcie […]” 522. Warto również zaznaczyć, iż w odniesieniu do przestępstwa sprzedajności
w sektorze publicznym (art. 228 § 4 k.k.), „w wypadku żądania korzyści majątkowej […]
sprawca nie musi w ogóle ingerować w proces podejmowania decyzji, bo okazją do żądania
jest właśnie ogólna kompetencja żądającego, stwarzająca zawsze sposobność do uzyskania
520

Pogląd taki w sposób jednolity występuje w doktrynie prawa karnego. Zob. m. in: A. Spotowski,
Przestępstwa…, s. 101; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 49; O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok,
Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu
karnego. Komentarz, Warszawa 2000, Nb. 21 do art. 228, s. 83.
521
Tak: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 44 do art. 228, s. 1170.
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A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 44 do art. 228, s. 1169. Zob. również m. in.:
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 100; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek,
R. Zawłocki, Nb. 91 do art. 228, s. 87; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., III KK 230/05,
Lex Nr 180769.
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korzyści od podmiotu, którego ofertę przyjęto” 523. Uwaga ta nie ma zastosowania do
pozostałych typów sprzedajności, gdzie zawsze „żądanie” korzyści (obietnicy) musi mieć
miejsce „w zamian” za określoną w ustawie czynność – przy czym nie ma znaczenia, czy
zostało ono wyrażone przed nią, po niej, czy też w trakcie jej wykonywania.
Co istotne, przy „żądaniu” – w przeciwieństwie do „uzależniania” – korzyść
majątkowa lub osobista nie jest warunkiem podjęcia czynności przez sprawcę 524. Jak słusznie
zauważa jednak O. Górniok, „do trudności w rozróżnianiu żądania […] i uzależnienia […]
niewątpliwie przyczynia się fakt, że adresat żądania poprzedzającego wykonanie czynności
należących do kompetencji żądającego z reguły rozumie je jako uzależnianie tej czynności od
spełnienia żądania osoby pełniącej funkcję publiczną” 525.
Wydaje się, że z polityczno-kryminalnego punktu widzenia pożądana byłaby
nowelizacja przepisów typizujących przestępstwa korupcyjne, której celem byłoby
jednoznaczne objęcie zakresem kryminalizacji wszelkich zachowań osoby, z której
uzewnętrznionego zachowania jednoznacznie wynika, iż chciałaby ona uzyskać korzyść od
innej osoby. Należałoby zatem zamienić używany dotychczas w typach przestępstw
korupcyjnych czasownik „żąda” na inny, nie charakteryzujący się – pod względem
językowym - kategorycznością. Można by, jak się zdaje, użyć w tym kontekście takich
czasowników jak np.: „prosi”, „domaga się”, czy „wyraża gotowość przyjęcia…”. Taka
zmiana pozwoliłaby na przecięcie kontrowersji doktrynalnych panujących w tym zakresie.
2.4. „Uzależnia wykonanie czynności służbowej od …”.
W przeciwieństwie do omawianych wcześniej znamion czasownikowych, znamię
„uzależnienia” występuje wyłącznie na gruncie art. 228 § 4 k.k., określającego surowiej
karaną postać przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym.
Zgodnie ze znaczeniem językowym, „uzależniać” to „uczynić (czynić) zależnym od
kogoś, od czegoś, podległym, podporządkowanym komuś” 526. Z kolei „zależny” to „książk.
a) określony, wyznaczony, zdeterminowany przez coś, uwarunkowany czymś; b) taki, który
zależy od kogoś, jest podporządkowany komuś, czemuś, pozostaje pod czyjąś władzą,
523

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., III KK 230/05, LEX nr 180769.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1963 r., V K 628/61, OSNKW z 1964 r., Nr 2, poz. 13.
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O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 15 do art. 228, s. 81-82.
526
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, Tom 4, s. 316. Por. również
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 595.
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niesamodzielny” 527. Uzależniać wykonanie czynności służbowej od korzyści zatem to:
„czynić wykonanie czynności służbowej zależnym (podporządkowanym, określonym,
wyznaczonym, zdeterminowanym) od korzyści”. W doktrynie podkreśla się zatem, iż
„z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, kiedy osoba pełniąca funkcję publiczną
warunkuje podjęcie danej czynności od korzyści majątkowej lub osobistej lub jej
obietnicy” 528.
W doktrynie prawa karnego i judykaturze Sądu Najwyższego panuje zgodność
poglądów, że o „uzależnieniu” czynności służbowej od korzyści (obietnicy) można mówić
wyłącznie przed daną czynnością, a nie w trakcie jej wykonania lub tym bardziej po jej
wykonaniu 529. Pogląd ten jest bez wątpienia trafny, gdyż wynika wprost z językowego
znaczenia czasownika „uzależnić”. Nie miałoby żadnego językowego sensu stwierdzenie, że
można uzależnić daną czynność od korzyści (obietnicy), która miała miejsce przed tą
czynnością.
Podobnie jak na gruncie znamienia „żąda”, również w przypadku czasownika
„uzależnia” w doktrynie prawa karnego pojawił się spór, na ile kategoryczne musi być
zachowanie osoby pełniącej funkcję publiczną, by można było mówić o jego zrealizowaniu.
Inaczej niż w przypadku znamienia „żąda”, zdecydowanie dominuje pogląd, iż o uzależnianiu
czynności służbowej od korzyści (obietnicy) można mówić nie tylko w sytuacji
jednoznacznego uzewnętrznienia przez sprawcę warunkowania podjęcia czynności od
korzyści (obietnicy), lecz może ono przybrać różne formy, w których sprawca daje do
zrozumienia, że decyzja dotycząca konkretnej czynności służbowej zapadnie w razie
wręczenia korzyści 530. M. Surkont posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż „wystarcza aluzja,
napomknięcie, mrugnięcie powieką – a nawet demonstracyjne celowe przewlekanie
527

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, Tom 4, s. 814. Por. także
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 861.
528
Tak m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 42 do art. 228, s. 1169. Por. także:
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 100.
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Zob. m. in.: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 100; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red.
A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 91 do art. 228, s. 87; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., III
KK 230/05, Lex Nr 180769.
530
Tak m. in.: A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas,
P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz do art. 117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 754; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Zoll, teza 42 do art. 228, s. 1169; M. Budyn-Kulik [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska, M. Kulik,
M. Mozgawa, Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 12 do art. 228; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…,
s. 52;.
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załatwienia sprawy w nieskończoność” 531. Zdaniem Sądu Najwyższego, także targowanie się
oskarżonego o wysokość tzw. „prowizji” należy ocenić jako swoista formę uzależnienia
czynności służbowych od otrzymania korzyści 532. Według poglądu mniejszościowego,
„w sytuacji uzależnienia czynności służbowej od otrzymania korzyści osoba pełniąca funkcję
publiczną musi dać jednoznacznie i wyraźnie do zrozumienia, że danej czynności bez łapówki
nie dokona lub nie zaniecha” 533.
Z językowego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć szerokie
rozumienie znamienia „uzależnia”, obejmujące także zachowania, w których osoba pełniąca
funkcję publiczną jedynie w sposób dorozumiany, aluzyjny daje do zrozumienia, iż bez
otrzymania korzyści, nie dokona (nie zaniecha) określonej czynności służbowej. Należy
jednak podkreślić, iż zamiar sprawcy musi zostać wyrażony w taki sposób, by jego odbiorca
mógł odebrać jego zachowanie w sposób jednoznaczny. Za takim ujęciem przemawiają zaś
względy polityki kryminalnej, zachowania osoby pełniącej funkcję publiczną, posługującej
się takimi metodami działania powinny być również objęte surowszą penalizacją niż samo
przyjęcie korzyści lub jej obietnicy. Zachowanie takie w sposób oczywisty bowiem podrywa
autorytet instytucji, w ramach której działa sprawca. Rodzi przekonanie o niemożności
załatwiania w niej spraw urzędowych za pomocą metod zgodnych z prawem.
Podobnie jak w przypadku „żądania”, również przy „uzależnieniu”, warunkiem
przyjęcia, iż czyn jest dokonany, nie jest faktyczne dokonanie (zaniechanie) czynności
służbowej ani też, to czy w reakcji na zachowanie osoby pełniącej funkcję publiczną, korzyść
została faktycznie udzielona. Należy przyjąć, że momentem dokonania będzie chwila dotarcia
komunikatu osoby pełniącej funkcję publiczna do jego adresata. W sytuacji, gdy komunikat
zostanie wyrażony, ale nie dotrze do adresata, można mówić jedynie o usiłowaniu.
Zgodnie z tekstem ustawy, tym, co osoba pełniąca funkcję publiczną uzależnia od
korzyści, jest „wykonanie czynności służbowej”. Jak podkreśla się w doktrynie, „czynnością
służbową jest każda czynność, która realizuje zadania instytucji państwowych lub
samorządowych i dla jej wykonania przewidziane są jakieś formy proceduralne, a powierzana
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M. Surkont, Łapownictwo, s. 76.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1959 r., I K 895/98, OSNGP z 1959 r., Nr 6, cyt. za:
H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 52.
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P. Wiatrowski, Typy…, s. 62. Podobnie również: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 100; M. Surkont,
Łapownictwo, s. 76; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1977 r., V KR 36/77, Lex Nr 21745.
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jest z reguły funkcjonariuszom publicznym” 534. Do tego słusznego stwierdzenia należy dodać
zastrzeżenie, że chodzi tu również o czynności pozostające w kompetencjach innych osób
pełniących funkcje publiczne, nie należących do kategorii funkcjonariuszy publicznych.
Podkreśla się również, że pojęcia czynności służbowej nie należy zawężać wyłącznie do
ostatecznej decyzji w sprawie, lecz że obejmuje ono każdą czynność, do wykonania której
osoba pełniąca funkcję publiczną jest obowiązana w związku z załatwianiem określonej
sprawy urzędowej 535.
Będący odpowiednikiem art. 228 § 4 k.k. przepis art. 239 § 2 k.k. z 1969 r. nie mówił
o „uzależnieniu wykonania czynności służbowej”, lecz o „uzależnieniu czynności służbowej”.
Zdaniem M. Surkonta, zwrot użyty w k.k. z 1969 r. był lepszy, obejmował bowiem nie tylko
„wykonanie czynności służbowej”, lecz także zaniechanie wykonania, jego opóźnienie lub
przyspieszenie, dokonanie lub niedokonanie w pożądanym przez petenta czasie, miejscu lub
w szczególny sposób 536. Autor nie wypowiada się w sposób jednoznaczny, czy jego zdaniem
zachowanie polegające przykładowo na uzależnieniu zaniechania wykonania czynności
służbowej od korzyści majątkowej jest spenalizowane na gruncie art. 228 § 4 k.k. Podobnie
niejednoznacznie jawi się w tej kwestii stanowisko P. Palki, który zauważa słusznie, iż „[…]
trudno oprzeć się refleksji, że wprowadzenie sformułowania <<uzależnia wykonanie
czynności służbowej>> w miejsce funkcjonującego w poprzedniej ustawie <<uzależnia
czynność służbową>> podyktowane zostało jedynie względami elegantio iuris, gdyż na
pewno nie dbałością o ustalenie faktycznego zakresu zastosowania przepisu. Sformułowania
użyte w kodeksie karnym z 1969 r. niewątpliwie kryminalizowało zachowanie polegające na
zaniechaniu czynności – wtedy, gdy osoba jej nie dokonuje, chociaż w związku z pełnieniem
funkcji publicznej jest do tego upoważniona. W tym akurat względzie dla merytorycznego
zakresu przepisu lepiej było więc niczego nie zmieniać” 537. Na gruncie poprzednio
obowiązującego kodeksu karnego z 1969 r. doktryna i judykatura w sposób jednolity
przyjmowały bowiem, iż także takie zachowania objęte były zakresem art. 239 § 2 538.
534

Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 17 do art. 224, s. 45.
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 103-104.
536
M. Surkont, Łapownictwo, s. 73.
537
P. Palka, Sprzedajne…, s. 292.
538
Zob. m. in.: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 104; tenże [w:] System Prawa Karnego. O przestępstwach
w szczególności. Tom IV, Część 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Warszawa 1989, s. 598;
O. Chybiński [w:] O. Chybiński, W. Gutenkust, W. Śliwa (red.), Prawo karne. Część szczególna, Warszawa
1980, s. 450; J. Wojciechowski, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych
(Rozdział XXXII k.k.) [w:] Prawo karne. Część szczególna, Wybrane zagadnienia, red. L. Lernell, A. Krukowski,
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Powstaje pytanie, czy wobec odmiennej treści przepisu pogląd ten zachowuje aktualność –
a zatem, czy użycie innego zwrotu w art. 228 § 4 k.k. miało jedynie charakter zmiany
redakcyjnej. Twierdząco na to pytanie odpowiadają m. in.: O. Górniok 539, A. Zoll 540,
J. Skorupka 541, P. Bachmat 542 oraz A. Barczak-Oplustil 543, nie przedstawiając jednak w tym
zakresie żadnej argumentacji. Brak jest natomiast w nauce prawa karnego wypowiedzi
wyraźnie negujących omawiane stanowisko 544. Bez wątpienia za poglądem dominującym
w doktrynie przemawiają względy natury polityczno-kryminalnej. Nie ma bowiem żadnego
racjonalnego powodu, by łagodniej traktować sprawcę, który uzależnia zaniechanie
wykonania czynności służbowej od korzyści. Uzasadnienie do rządowego projektu aktualnie
obowiązującego k.k. milczy w kwestii przyczyny innego sformułowania omawianego zwrotu
w porównaniu z odpowiednim przepisem k.k. z 1969 r. Gdyby ustawodawca zamierzał
przesunąć część dotychczas surowiej karalnych czynów do typu podstawowego sprzedajności
urzędniczej z art. 228 § 1 k.k., bez wątpienia dałby temu wyraz w uzasadnieniu projektu.
Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy na szeroką wykładnię omawianego zwrotu pozwalają
względy natury językowej, w szczególności, czy nie stanowiłaby ona niedopuszczalnej
interpretacji na niekorzyść sprawcy. Analizując czysto językowe znaczenie czasownika
„wykonać”, stwierdzić można, że według definicji słownikowej oznacza on: „1. zrobić coś,
2. wyprodukować coś, 3. odegrać rolę teatralną, filmową, utwór muzyczny” 545 czy też
Warszawa 1969, s. 139. Por. również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1975 r., III KR 309/74, OSNKW
z 1975, Nr 7, poz. 90.
539
Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 17 do art. 224, s. 45; taż [w:] Kodeks…Tom
II, red. A. Wąsek, Nb. 28 do art. 228, s. 82.
540
A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, teza 29 do art. 228, s. 755.
541
J. Skorupka, Typy przestępstw korupcyjnych po noweli kodeksu karnego z 13.06.2003 r., „Nowa Kodyfikacja
Karna”, Tom XV, red. L. Bogunia, Wrocław 2004, s. 146; tenże, Ochrona…, s. 81-82.
542
P. Bachmat, Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), Warszawa
2005, s. 97.
543
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 40 art. 228, s. 1168. Zdaniem autorki, powyższa
teza nie budzi wątpliwości.
544
Jako niejasne i wewnętrznie sprzeczne jawi się w tym zakresie stanowisko P. Wiatrowskiego (Typy…, s. 62 64), który z jednym miejscu twierdzi, iż „sprawca może uzależniać od otrzymania korzyści […] nie tylko
dokonanie lub zaniechanie [pogrub. M. I.] danej czynności służbowej, ale również jej przyspieszenie czy
opóźnienie, wykonanie w określonym miejscu lub określonym sposobem” (s. 62), a w innym, że „za złe
rozwiązanie należy uznać także posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem< <uzależnia wykonanie czynności
służbowej>>, który wskazuje na działanie. Lepszy byłby zwrot <<uzależnia czynność służbową>>,
a w konsekwencji „w sytuacji zaniechania pozostawałaby jedynie odpowiedzialność za nadużycie funkcji (art.
231 § 2 k.k.)” (s. 63-64, zwłaszcza przypis 39).
545
Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl.
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„1. wprowadzić w czyn, zrobić coś, uczynić, urzeczywistnić, zrealizować, spełnić,
2. wyprodukować, wytworzyć, sporządzić. 3. w odniesieniu do ról teatralnych i utworów
muzycznych: odtworzyć” 546. Nie ma żadnych wątpliwości, że w omawianym zwrocie chodzi
o pierwsze znaczenie czasownika „wykonać”, jednoznacznie wiążące się z aktywnością
osoby, a nie jej brakiem. Wobec powyższego wypada uznać, że na gruncie wykładni
językowej pojęcia „uzależnia wykonanie czynności służbowej od …”, nie można uznać za
objęte jego zakresem znaczeniowym sytuacje uzależnienia zaniechania wykonania czynności
od korzyści. Trudno jest zasadnie twierdzić, że „wykonaniem” czynności służbowej jest
dokładne przeciwieństwo tak opisanego zachowania – „zaniechanie wykonania” czynności
służbowej („nie-wykonanie” czynności). Dominujący w nauce prawa karnego sposób
interpretacji omawianego zwrotu wykracza poza dopuszczalne granice wykładni i z tego
powodu – choć bez wątpienia jest on racjonalny z punktu widzenia funkcji omawianego
przepisu – należy go odrzucić. Natomiast w moim przekonaniu wchodzą w zakres pojęcia
„uzależnia wykonanie czynności służbowej od…”, sytuacje, w których przedmiotem działania
osoby pełniącej funkcję publiczną jest uzależnienie czasu (przyspieszenie lub opóźnienie),
miejsca lub sposobu wykonania czynności od korzyści (obietnicy). Taki sposób interpretacji
nie narusza w żaden sposób zakazu wykładni wykraczającej poza granice językowe na
niekorzyść sprawcy.
Wydaje się, że w celu jednoznacznego ustalenia, iż zakresem penalizacji art. 228
§ 4 k.k. objęte są również zachowania osób pełniących funkcje publiczne, uzależniających
zaniechanie wykonania leżących w ich kompetencjach czynności służbowych od korzyści
(obietnicy), pożądane było znowelizowanie tego przepisu. Pożądanym kierunkiem zmiany
byłoby oparcie się na brzmieniu, jakie miał odpowiedni przepis k.k. z 1969 r. („uzależnia
czynność służbową”) lub użycie wprost sformułowania np. „uzależnia wykonanie lub
zaniechanie wykonania czynności służbowej”.
W doktrynie prawa karnego powstała również wątpliwość, czy za „czynność
służbową” w rozumieniu art. 228 § 4 k.k. może zostać uznana czynność osoby pełniącej
funkcję publiczną sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym. Zdecydowana
większość nauki odpowiada na pytanie twierdząco, głosząc pogląd, iż czynnością służbową
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Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 751..
137

jest zarówno czynność zgodna, jak i niezgodna z prawem 547. Niejednoznaczny jest w tej
kwestii P. Wiatrowski przedstawiając argumenty zarówno za, jak i przeciw temu twierdzeniu.
Wskazuje on, iż „wydaje się, że skoro karalne jest żądanie korzyści związane z czynnością
służbową zgodną z prawem, to tym bardziej zasługuje na karę żądanie korzyści związane
z czynnością służbową zgodną z prawem, to tym bardziej zasługuje na karę żądanie związane
z czynnością naruszającą przepisy. Można jednak bronić poglądu, że zachowanie naruszające
przepisy prawa nie stanowi już czynności służbowej. Zresztą art. 228 § 3 k.k. nie posługuje
się terminem <<czynność służbowa>>, ale <<zachowanie stanowiące naruszenie przepisów
prawa>>. Wydaje się, że w tym zakresie istnieje niespójność w redakcji przepisów, mogąca –
z uwagi na dominującą w prawie karnym rolę wykładni językowej – doprowadzić do
bezkarności sprawcy, który choć chce zrobić coś bardziej nagannego niż realizacja czynności
służbowej, to nie podpada pod przepis ustawy karnej, mimo że skutki prawne takiego
zachowania mogą trwać aż do formalnego unieważnienia czynności, a nawet w razie braku
zastosowania odpowiednich procedur nie zostać nigdy wyeliminowane” 548.
W moim przekonaniu za słuszne w przedmiotowej kwestii wydaje się stanowisko
większościowe w doktrynie prawa karnego, zaś zastrzeżenia natury językowej podniesione
przez P. Wiatrowskiego nie dyskwalifikują wykładni obejmującej zakresem pojęcia
„czynność służbowa” także czynności sprzecznych z porządkiem prawnym. Za takim ujęciem
przemawia kilka argumentów. Po pierwsze, wskazane przez samego Autora względy natury
funkcjonalnej. Z punktu widzenia polityki kryminalnej nieracjonalne byłoby surowsze
penalizowanie osoby pełniącej funkcję publiczną, uzależniającej dokonanie zgodnej
z prawem czynności od otrzymania korzyści przy jednoczesnym pozostawieniu bezkarnym
bardziej szkodliwego społecznie zachowania polegającego na uzależnieniu od korzyści
czynności naruszającej porządek prawny. Po drugie, nie wydają się trafne zastrzeżenia
P. Wiatrowskiego, iż zachowanie naruszające przepisy prawa nie stanowi już czynności
służbowej. Twierdzenie to wydaje się sprzeczne z podstawowymi intuicjami językowymi.
Powyższe stanowisko podeprzeć można następującym przykładem. Za czynność służbową
bez wątpienia może zostać uznany wyrok sądu powszechnego, wydany w sprawie karnej.
547

Tak m. in.: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 100-101; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom IV, Część
2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, s. 597; H. Popławski, M. Surkont, Przestępstwo…, s. 46;
M. Surkont, Łapownictwo, s. 73; O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 19 do art. 228,
s. 82-83; taż [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 28 do art. 228, s. 62; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 41 do art. 228, s. 1168-1169.
548
P. Wiatrowski, Typy…, s. 63.
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Tymczasem każdy wyrok może zostać wydany w sposób niezgodny z prawem, może bowiem
być wynikiem naruszenia przepisów postępowania karnego (por. art. 438 pkt 2 k.p.k.) lub
zostać wydany z obrazą prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.). Czy powiedzielibyśmy, że
wyrok wydany z obrazą prawa materialnego nie stanowi czynności służbowej sądu?
Twierdzenie takie wydaje się absurdalne już na pierwszy rzut oka. Sam ustawodawca
przewiduje w wielu przepisach prawnych, iż określona czynność leżąca w kompetencjach
osoby pełniącej funkcję publiczna może zostać wykonana w sposób sprzeczny z prawem
i wskazuje na drogi naprawienia takich błędów. Podstawową droga jest np. tok instancji
w postępowaniu

sądowym

lub

administracyjnym,

albo

zastosowanie przez

stronę

nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W moim przekonaniu naruszenie przez czynność
osoby pełniącej funkcję publiczną przepisów prawa nie pozbawia tej czynności przymiotu
czynności służbowej. Uzależnienie czynności sprzecznej z prawem od korzyści (obietnicy)
realizuje zatem znamiona przestępstwa określonego w art. 228 § 4 k.k.
3. Znamiona czasownikowe przestępstw przekupstwa i kupna wpływów.
3.1. Uwagi wstępne.
Znamiona czasownikowe omawianych rodzajów przestępstw korupcyjnych omówione
zostały wspólnie, bowiem zarówno w przypadku przestępstw przekupstwa, jak i kupna
wpływów, ustawodawca posługuje się tożsamymi, alternatywnie określonymi znamionami:
„udziela” i „obiecuje udzielić”. Wydaje się, że chodzi tu o alternatywę zwykłą, można
bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy sprawca jednym zachowaniem udzieli określoną
korzyść i obieca udzielić inną korzyść. Wszystkie kodeksowe i większość pozakodeksowych
przestępstw przekupstwa i kupna wpływów należy zatem zaliczyć do tzw. przestępstw
wieloodmianowych, co oznacza, że co do zasady każda ze wskazanych alternatywnie
czynności wykonawczych konstruuje odrębną normę sankcjonującą i może być podstawą do
przyjęcia odrębnego przestępstwa i wymierzenia kary 549.
Inaczej określone jest znamię czasownikowe przestępstwa sprzedajności w reklamie
farmaceutycznej (art. 128 pr. farm.), gdzie użyto czasowników „daje” lub „obiecuje”.
Powstaje pytanie, czy czasownik „daje” ma tożsamy zakres znaczeniowy z czasownikiem
„udziela”.

549

Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 287.
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Przedmiotem zachowania sprawcy w omawianych typach przestępstw korupcyjnych
jest korzyść majątkowa lub korzyść osobista 550.
3.2. „Udziela”.
Zgodnie ze słownikowym znaczeniem, czasownik „udzielać” oznacza: „książk. a) dać
(dawać), dostarczyć (dostarczać), użyczyć (użyczać) czegoś; b) umożliwić (umożliwiać)
uzyskanie czegoś, zapewnić (zapewniać) coś komuś; c) wyrazić (wyrażać) zgodę na coś,
przyznać (przyznawać)” 551. Wydaje się, że w omawianych przepisach chodzi tu o znaczenia
wskazane powyżej w punktach a) i b). „Udzieleniem” korzyści będzie więc jej danie,
dostarczenie, umożliwienie jej uzyskania, zapewnienie jej komuś. Jak podkreśla się trafnie
w nauce prawa karnego, „udzielenie obejmuje wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego dostarczenia […] korzyści majątkowej lub osobistej. Sposób jej udzielenia,
dostarczenia uzależniony bywa od postaci korzyści. Jest on wysoce zróżnicowany, stosownie
do potrzeby przekupywanego, jaką dana korzyść zaspokaja i niejednokrotnie kamufluje istotę
tego przekazu, stwarzając podstawy jego legalności. I tak np. udzielana korzyść polega na
spowodowaniu

umorzenia

zaciągniętego

długu,

przyznaniu

wyjątkowo

nisko

oprocentowanego kredytu, świadczeniu darmowo pośrednictwa lub doradztwa w interesach,
zleceniu opracowania opinii specjalistycznej, ekspertyz, czy wykładów za nieproporcjonalnie
wysokie w stosunku do ich wartości honoraria. Do takich należą również nielegalnie pobrane
prowizje za udzielane przez instytucje zamówienia” 552. Należy przy tym podkreślić, iż
„udzielenie” korzyści (zarówno majątkowej, jak i osobistej) może polegać na darmowym lub
tańszym niż ceny rynkowe świadczeniu określonych usług czy pracy na rzecz przekupywanej
osoby.
Dla przyjęcia, iż mamy do czynienia z udzieleniem korzyści, nie ma znaczenia, czy
inicjatywa korupcyjna wyszła od osoby udzielającej korzyść, czy też jej zachowanie
stanowiło reakcję na zachowanie osoby przekupywanej – przykładowo polegające na żądaniu
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Szczegółowe omówienie znaczenia tych znamion – por. rozważania w Rozdziale I.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 4, Warszawa 2003, s. 209. Por. także
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 540.
552
O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 5 do art. 228, s. 91-92. Podobnie również
przykładowo M. Surkont, Łapownictwo, s. 82, który wskazuje, że „niekiedy udzielający korzyści, aby uniknąć
odpowiedzialności, stara się nadać swemu działaniu pozory legalności. Te wszelkiego rodzaju poczynania
(upominek, zakład, prowizja, umowa kupna-sprzedaży, premia, przegrana w karty itp.) nie powodują odmiennej
oceny czynu”.
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korzyści lub uzależnianiu określonej czynności od otrzymania korzyści 553. Okoliczność, że to
udzielający korzyści był inicjatorem przestępstwa korupcyjnego, będzie miała oczywiście
zasadniczy wpływ dla oceny stopnia społecznej szkodliwości jego zachowania. Podobnie
przyjmuje się, iż dla przyjęcia przestępstwa przekupstwa czy kupna wpływów nie ma
znaczenia naganność celu, w jakim sprawca działał, okoliczność, czy przekazywał korzyść
w swoim imieniu czy w cudzym, motyw jego postępowania 554. Jak słusznie zauważa
A. Barczak-Oplustil, „wszystkie powyższe okoliczności mają natomiast znaczenie dla oceny
stopnia społecznej szkodliwości czynu” 555. Co do celu, w którym działa sprawca przekupstwa
w sektorze publicznym (art. 229 k.k.) poczyniono jednak w doktrynie trafną uwagę, iż może
on mieć znaczenie dla kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy w tym sensie, że szczególny
cel działania wyróżnia jedną z postaci kwalifikowanych tego przestępstwa, opisaną
w § 3 (gdzie sprawca działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia
przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub
osobistej w zamian za naruszenie przepisów prawa) 556.
Rzeczą sporną w nauce prawa karnego i judykaturze Sądu Najwyższego jest,
w którym momencie można mówić o dokonaniu przestępstwa, polegającego na „udzieleniu”
korzyści. W doktrynie zdecydowanie przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym ze
zrealizowaniem znamienia „udziela” korzyści mamy do czynienia w momencie dotarcia
korzyści do osoby, dla której była przeznaczona 557. Pogląd ten dominuje również

553

Tak m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 86-87; P. Bachmat, Przestępstwa…, s. 111.
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 8 do art. 229, s. 988. Por. również wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 4 maja 1982 r., III KR 77/82, OSNKW z 1982 r., Nr 10-11, poz. 75, w uzasadnieniu którego
stwierdzono, iż dla bytu przestępstwa przekupstwa „[…] nie jest niezbędne ustalenie ani przyczyny, dla której
następuje oferta udzielenia korzyści majątkowej czy osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną (osoba
proponująca może działać z przyczyn bardzo różnych) ani też ofiarowywanie owej korzyści w imieniu
konkretnej osoby”.
555
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 8 do art. 229, s. 1180. W tym kontekście
postuluje się, aby zawsze ustalać cel działania wręczającego – ogólnikowe stwierdzenia w tym względzie
dowodziłyby niewyjaśnienia danego stanu faktycznego. Por. M. Surkont, Łapownictwo, s. 87.
556
M. Surkont, Łapownictwo, s. 87.
557
Tak m. in: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Warszawa 1987, teza 3
do art. 241, s. 397; M. Surkont, Glosa do wyroku SN z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, Nowe Prawo z 1988
r., Nr 10-12, s. 261-263; tenże, Łapownictwo, s. 85; J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo,
Warszawa 1997, teza 4 do art. 229, s. 407; J. Skorupka, Ochrona…, s. 84-85; P. Palka, Sprzedajne…, s. 455-456;
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 1180-1181; O. Górniok [w:]
R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 10 do art. 229, s. 93; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 17-18 do art. 229, s. 93; P. Wiatrowski, Łapownictwo czynne…, s. 58.
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w orzecznictwie

sądowym 558.

Według

stanowiska

alternatywnego 559,

przestępstwo

korupcyjne czynne jest dokonane w chwili, gdy korzyść zostanie przyjęta, zaś w sytuacji
braku przyjęcia może być mowa wyłącznie o usiłowaniu przestępstwa. Pogląd ten opiera się
na założeniu, że „przestępstwo przekupstwa należy do grupy przestępstw o tzw.
wieloosobowej konfiguracji i do jego popełnienia (w podstawowym typie) (art. 239 § 1 i art.
241 § 1 k.k. z 1969 r.) wymagane jest współdziałanie dwóch stron, z których jedna korzyści
majątkowej i osobistej albo ich obietnicy udziela (przekupstwo czynne), natomiast drugą ową
korzyść albo jej obietnicę przyjmuje (przekupstwo bierne)” 560. Jak trafnie zauważył
M. Surkont 561, założenie to nie jest trafne, ponieważ według polskiej koncepcji
odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne, łapownictwo czynne nie jest akcesoryjne
w stosunku do łapownictwa biernego. Dokonanie łapownictwa czynnego nie jest więc
w żadnym stopniu uzależnione od aktywności osoby przekupywanej. Przestępstwa
łapownictwa czynnego i biernego wprawdzie pozostają w związku, lecz są to dwa
przestępstwa odrębne 562. Należy nadto stwierdzić, że w chwili obecnej stanowisko to poparte
jest brzmieniem przepisów statuujących tzw. klauzulę bezkarności dla sprawców korupcji
czynnej 563. Jednym z wymogów bezkarności takich sprawców jest bowiem to, by korzyść lub
jej obietnica została przyjęta. Ustawodawca dopuszcza zatem wprost sytuację, w której
możliwe jest dokonanie przestępstwa korupcyjnego czynnego polegającego na złożeniu
obietnicy korzyści, mimo braku jej przyjęcia przez jej adresata. Odmienna interpretacja
byłaby sprzeczna z domniemaniem racjonalności ustawodawcy i zakazem wykładni per non
est.
Natomiast bez wątpienia w kategoriach usiłowania, a nie dokonania przestępstwa
korupcyjnego czynnego należy oceniać sytuację, gdy korzyść zostanie przesłana przez

558

Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1994 r., WR 186/94, OSNKW z 1995 r., Nr 3-4, poz. 20;
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., III KK 248/06, Prokuratura i Prawo (wkładka)
z 2007 r., Nr 10, poz. 4.
559
Prezentowanego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, OSNKW z 1987 r.,
Nr 5-6, poz. 47, a także przez: A. Marka w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, teza 4 do art.
229, s. 508 oraz J. Majewskiego [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 48 do art. 302, s. 750.
560
Cytat z uzasadnienia wyroku SN z 12 września 1986 r., Rw 655/86.
561
[w:] Glosa do wyroku SN z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, Nowe Prawo z 1988 r., Nr 10-12, s. 261263.
562
Tamże.
563
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 1181. Rzeczone klauzule
bezkarności zostały wyrażone w art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art. 296a § 5 k.k. art. 49 ustawy o sporcie.
142

sprawcę (np. przez pośrednika, który ma ją przekazać jej odbiorcy 564), lecz z jakichś
powodów nie dotrze do zamierzonego odbiorcy 565. W takim przypadku można bowiem
mówić jedynie o bezpośrednim zmierzaniu do obiecania udzielenia korzyści.
3.3. „Obiecuje udzielić”.
W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że omawiane znamię jest używane
w korupcyjnych typach czynów zabronionych w odmiennych formach gramatycznych –
w typach biernych jako rzeczownik („obietnica korzyści”, którą się przyjmuje, której się żąda,
od której uzależnia się czynność służbową, w zamian za którą podejmuje się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy), zaś w typach czynnych jako czasownik („obiecywać”, przy czym
czynność ta odnosi się do korzyści). Problemy wykładnicze związane z tymi pojęciami
zostały omówione w rozdziale dotyczącym pojęcia „obietnicy korzyści”.
Znamię „obiecuje” (bez dookreślającego je sformułowania „udzielić”) pojawia się
również w typie przestępstwa przekupstwa w reklamie farmaceutycznej (art. 128 pr. farm.).
Nie ma wątpliwości, że należy je rozumieć w sposób tożsamy ze sformułowaniem użytym na
gruncie innych czynnych przestępstw korupcyjnych.
3.4. „Daje”.
W tym miejscu należy rozważyć, jaki jest zakres znaczeniowy znamienia
czasownikowe „daje”, które zostało użyte w typie przestępstwa przekupstwa w reklamie
farmaceutycznej (art. 128 pr. farm.), w szczególności, czy jest on tożsamy z zakresem
znamienia „udziela”.
Zgodnie z podstawowym słownikowym znaczeniem, czasownik „dać” oznacza:
„przekazać (przekazywać) komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza, darować
(darowywać), podarować (podarowywać)” 566. Warto podkreślić, że według słownika języka
polskiego, czasownik „udzielać” stanowi synonim czasownika „dać” 567. Zdaniem
A. Przybycień, „przez dawanie rozumieć należy przekazanie czegoś komuś, ofiarowanie,
564

Por. M. Surkont, Glosa…, s. 263.
Tak m. in: M. Surkont, Glosa…, s. 263; tenże, Łapownictwo, s. 85; J. Wojciechowski, Kodeks…, teza 4 do
art. 229, s. 407; J. Skorupka, Ochrona…, s. 84-85; P. Palka, Sprzedajne…, s. 455-456; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 229, s. 1180-1181; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 19 do art. 229, s. 93; O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…,
Nb. 10 do art. 229, s. 93; P. Wiatrowski, Łapownictwo czynne…, s. 58.
566
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 1, Warszawa 2003, s. 348. Por. też Słownik
Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 1, Warszawa 1998, s. 332-333.
567
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 4, Warszawa 2003, s. 209.
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wręczenie. Literalnie będzie to zachowanie polegające na bezpośrednim przekazaniu
władztwa między wręczającym a przyjmującym korzyść, przy czym dla przyjęcia
odpowiedzialności nie będą miały znaczenia kwestie dotyczące tego, czy sprawca mógł
dokonywać skutecznego rozporządzenia w świetle prawa cywilnego” 568. Podobnie rzecz
ujmuje L. Wilk, zdaniem którego „dawanie oznacza tyle, co bezpośrednie wręczanie,
przekazanie władztwa” 569. Autor przyjmuje, iż przestępstwo z art. 128 pr. farm. ma charakter
formalny. Dla odpowiedzialności sprawcy nie będzie miało zatem znaczenia, czy korzyść
zostanie przyjęta przez jej adresata.
W moim przekonaniu, w omawianym przypadku nie należy nadawać zbytniego
znaczenia faktowi, iż ustawodawca rozróżnił pojęcia „daje” i „udziela”. Nie nastąpiło to
bowiem w ramach jednego aktu prawnego, lecz różnych ustaw, należących do różnych gałęzi
prawa. Nie wydaje się, by zakaz wykładni homonimicznej sięgał aż tak daleko. Czasownik
„dać” użyty w art. 128 pr. farm. należy więc rozumieć w ten sam sposób, co znamię
„udzielać” użyte w pozostałych „czynnych” typach przestępstw korupcyjnych. Realizacja
tego znamienia może nastąpić więc na różne sposoby, przez wszelkie formy bezpośredniego
lub pośredniego przekazania korzyści. „Danie” korzyści materialnej może polegać nie tylko
na fizycznym przekazaniu władztwa nad pieniędzmi czy rzeczami, lecz np. na zwolnieniu
z długu czy nieodpłatnym świadczeniu usług. Należy zgodzić się z L. Wilkiem, iż
z dokonaniem przestępstwa z art. 128 pr. farm. mamy do czynienia, gdy korzyść dotrze do
przekupywanej osoby, dla dokonania nie ma natomiast znaczenia, czy zostanie ona przyjęta.
Dla realizacji tego znamienia nieistotne jest również, kto wyszedł z inicjatywą przestępstwa
korupcyjnego. Jeżeli więc zachowanie sprawcy „dającego” lekarzowi lub farmaceucie
korzyść materialną będzie reakcją na wcześniejsze domaganie się przez nich korzyści, nadal
będziemy mieć do czynienia z jej „daniem”.
4. Znamiona czasownikowe przestępstw sprzedaży wpływów.
4.1. Uwagi wstępne.
Przestępstwa sprzedaży wpływów należą do grupy tzw. przestępstw dwuaktowych,
które „[…] polegają na wprowadzeniu do opisu typu czynu zabronionego dwóch odrębnych

568
569

A. Przybycień, Korupcja…, s. 64.
L. Wilk, Korupcja…, s. 27.
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czynności, których realizacja warunkuje dopiero dokonanie danego przestępstwa” 570.
W przypadku takich przestępstw „wielość zachowań zostaje zredukowana do jednego
przestępstwa, z reguły zagrożonego surowszą karą niż poszczególne zachowania wchodzące
w jego skład” 571.
Dwuaktowość znamion czynności wykonawczej omawianych typów przestępstw
przejawia się w tym, że dla ich realizacji konieczne jest kumulatywne wypełnienie znamion
dwóch określonych w ustawie „aktów” 572. Samo wypełnienie jednego z „aktów” nie
wystarcza dla realizacji znamion typu czynu zabronionego 573. Pierwsza czynność sprawcy
polega na powołaniu się na wpływy, wywołaniu przekonania innej osoby o istnieniu
wpływów lub utwierdzeniu innej osoby w przekonaniu o istnieniu wpływów. Druga czynność
polega na podjęciu się pośrednictwa „w załatwieniu sprawy” (art. 230 k.k.) lub „w ustaleniu
określonego wyniku zawodów sportowych” (art. 48 ust. 1 u.s.). Nie będzie zatem realizacji
znamion omawianych typów przestępstw, gdy sprawca przykładowo wyłącznie powoła się na
swoje wpływy w określonej instytucji, ale nie podejmie się następnie pośrednictwa
w załatwieniu sprawy574 ani też gdy jedynie podejmie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy,
nie powołując się jednak na wpływy, nie wywołując przekonania o istnieniu wpływów lub nie
utwierdzając w przekonaniu o istnieniu wpływów 575. Należy również zgodzić się
z O. Górniok, która twierdzi, że realizacji jednej z czynności sprawcy nie można
domniemywać z zaistnienia drugiej 576. Skoro bowiem ustawodawca wyróżnił dwa „akty”, to
każdy z nich musi się wyrazić w jakimś szczególnym zachowaniu 577. Odmienna wykładnia,
która przyjęta została przez Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków 578 narusza zasadę
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W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 287. Więcej na temat tej kategorii przestępstw por. również: A. Spotowski,
Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976, s. 28-29.
571
Tamże.
572
Zob. m. in.: E. Popek, Przestępstwo płatnej protekcji w ustawodawstwie karnym PRL, Warszawa 1971, s. 53;
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 5 i 15 do art. 230, s. 1188, 1192; R. Zawłocki,
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 8 i 17 do art. 230, s. 100 i 102; P. Bachmat,
Czynna…, s. 291.
573
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 15 do art. 230, s. 1192.
574
E. Popek, Przestępstwo…, s. 53.
575
O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 101.
576
Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 101.
577
O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 101.
578
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1950 r., K 726/50, OSN z 1961 r., Nr 1, poz. 11, cyt. za: O.
Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 101. W wyroku tym stwierdzono, że
powoływanie się na wpływy „[…] może również wynikać z samego faktu podjęcia się pośrednictwa w
załatwieniu sprawy w tym samym urzędzie, w którym pracuje podejmujący się pośrednictwa, gdy z uwagi na
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zakazującą intepretować przepisów prawa w taki sposób, by jakaś ich część stała się zbędna
(zakaz interpretacji per non est).
4.2. „Akt” pierwszy. Pojęcie „wpływów”.
Pierwsza czynność sprawcy określona została w sposób alternatywny, tzn. dla jej
realizacji wystarczające jest podjęcie jednego z wymienionych zachowań: powołania się na
wpływy, wywołania przekonania innej osoby o istnieniu wpływów lub utwierdzenia innej
osoby w przekonaniu o istnieniu wpływów 579. Ich cechą wspólną jest to, że każde z nich
odnosi się do „wpływów”, które posiada sprawca w określonej w ustawie jednostce
organizacyjnej. Z pojęciem „wpływów” wiąże się wiele problemów interpretacyjnych, które
zostaną omówione poniżej.
W pierwotnej redakcji art. 230 k.k. posługiwał się jedynie znamieniem „powołania się
na wpływy”, pomijając dwa alternatywne znamiona czasownikowe, które występowały
z kolei na gruncie art. 244 k.k. z 1969 r. Prowadziło to jednej strony do słusznej krytyki
rozwiązania ustawowego 580, a z drugiej do prób rozszerzania zakresu znamienia „powołując
się na wpływy” w drodze wykładni, obejmującej również przypadki zachowań, w których
sprawcy w sposób niezwerbalizowany, dorozumiany, wywoływali u innych osób przekonanie
o istnieniu wpływów w danej instytucji, bądź utwierdzali je w takim przekonaniu 581. Krytyka
rozwiązania ustawowego doprowadziła do rozszerzenia przepisu art. 230 k.k. o dwa
pozostałe, alternatywnie określone znamiona, w ramach nowelizacji k.k. z 2003 r.
W aktualnym stanie prawnym nie ma żadnych argumentów za szerokim ujęciem
sformułowania „powołując się na wpływy”, zakres penalizacji dopełniony został bowiem
pozostałymi znamionami czasownikowymi.
Zgodnie ze znaczeniem językowym, „wpływy” to „stosunki, własna pozycja
towarzyska, autorytet pozwalające oddziaływać na kogoś lub na coś” 582, „stosunki,

jego w tym urzędzie stanowisko można zasadnie mniemać, że ma on wpływ na kompetentnych do załatwienia
sprawy urzędników”.
579
Zob. m. in. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 5 do art. 230, s. 1188.
580
Zob. K. Daszkiewicz, Korupcja…, s. 122-123.
581
Zob. m. in.: O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok [w:] Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 100-101. Wydaje
się jednak, że na gruncie poprzedniego brzmienia art. 230 k.k. pogląd ten stanowił przykład niedopuszczalnej
w prawie karnym wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Nie był on zresztą w doktrynie powszechny.
Wąskie ujęcie zwrotu „powołując się na wpływy” postulowali przykładowo P. Palka, M. Reut, Korupcja
w nowym Kodeksie karnym, Kraków 1998, s. 89-90.
582
Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl.
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znajomości” 583. W doktrynie prawa karnego pojęcie to definiowane jest jako „[…] władza
osoby w danym środowisku, która doprowadza do sytuacji, w której inne osoby przychylają
się do jej opinii”, a nadto „[…] kredyt zaufania, jakim cieszy się dana osoba z racji jej pozycji
w środowisku, wykształcenia, zamożności, wartości, niezależnie od pełnionych przez nią
funkcji, zajmowanych stanowisk i uprawnień, jakie rzeczywiście posiada” 584. Często
„wpływy”, o których mowa w typach przestępstw sprzedaży wpływów (płatnej protekcji)
polegać będą na pokrewieństwie, przyjaźni czy znajomości z osobami zatrudnionymi
w określonej instytucji 585. Jak zauważa O. Górniok, mogą one również przejawiać się
w istnieniu oficjalnego lub faktycznego stosunku zależności między sprawcą przestępstwa
sprzedaży wpływów a osobami związanymi z daną jednostką organizacyjną 586. Stosunek
zależności będzie miał charakter oficjalny np. z racji hierarchicznego podporządkowania
danej osoby sprawcy przestępstwa w strukturze urzędowej czy partyjnej. Faktyczny stosunek
zależności może polegać na posiadaniu przez płatnego protektora określonych informacji,
których ujawnienia obawia się osoba zatrudniona w danej instytucji (szantaż). Wreszcie
„wpływy” mogą przybrać

formę

działania

bezprawnego,

a

nawet

przestępnego.

W szczególności w zakres tego pojęcia może wchodzić popełnienie przestępstwa przekupstwa
(art. 229 k.k., art. 46 ust. 2 ustawy o sporcie) 587, groźby karalnej (art. 190 k.k.) 588 czy
zmuszania (art. 191 § 1 k.k.) 589. P. Bachmat zauważa trafnie, iż nie jest wykluczone, że
w określonej sytuacji faktycznej wpływy sprawcy mogą mieć umocowanie w kilku źródłach
naraz 590.
Przepis art. 230 § 1 k.k. w pierwotnej redakcji wymagał, by „wpływy”, o których
mowa, były wpływami własnymi (posługiwał się bowiem sformułowaniem „swoje wpływy”).
Oznacza to, że pierwotnie na gruncie tego kodeksu penalizowane było wyłącznie
powoływanie się na wpływy „bezpośrednie”. Rozwiązanie takie było przedmiotem krytyki

583

Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 703.
J. Skorupka, Ochrona…, s. 123.
585
Zob. E. Popek, Przestępstwo…, s. 46-47 i powołane tam orzecznictwo. Za powołanie się na wpływy uznano
w judykaturze Sądu Najwyższego m. in. powołanie się na męża, czy też na znajomości w danym urzędzie.
586
O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 6 do art. 230, s. 100.
587
Tak: E. Popek, Przestępstwo…, s. 46; R. A. Stefański, Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.),
Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 5, s. 12.
588
R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 12.
589
Tamże.
590
P. Bachmat, Czynna…, s. 293.
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w doktrynie prawa karnego 591. Pod jej wpływem, w nowelizacji k.k. z 13 czerwca 2003 r.
zmieniono przepis art. 230 § 1 k.k., nadając mu brzmienie podobne do sformułowania
użytego w art. 244 k.k. z 1969 r. i rezygnując z odnoszącego się do wpływów dookreślenia
„swoje”. Oznacza to, iż - jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy - o ile na gruncie aktualnie
obowiązującego stanu prawnego „[…] możliwe jest przyjęcie, że owo powoływanie się na
wpływy w instytucjach państwowych może obejmować zarówno wpływy, które można
określić mianem <<bezpośrednich>> (<<własnych>>), a więc <<swoich>> wpływów
sprawcy głównego, ale nadto może ono obejmować także i wpływy <<wtórne>>, wywierane
w takiej instytucji <<za pośrednictwem>> innych osób, o tyle przy stosowaniu przepisu
w jego brzmieniu sprzed nowelizacji dla przypisania sprawstwa niezbędne jest stwierdzenie,
że sprawca powoływał się na <<swoje>> wpływy w takiej instytucji” 592. Takie zapatrywanie
podzielane jest jednogłośnie przez doktrynę prawa karnego 593. A. Barczak-Oplustil podkreśla
jednak, że „[…] posiadane przez sprawcę wpływy muszą być tego rodzaju, iż
usprawiedliwiają one przekonanie o jego <<kompetencji>> do podjęcia się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy w danej instytucji (co przy przyjęciu wpływu <<pośredniego>> budzić
będzie niejednokrotnie wątpliwości)” 594. Wydaje się jednak, że to zastrzeżenie nie jest trafne.
Przepisy odnoszące się do typów sprzedaży wpływów nie wprowadzają wymogu, by
wywołane

przez

sprawcę

przeświadczenie

o

istnieniu

wpływów

było

realne,

usprawiedliwione okolicznościami sprawy. Jego wprowadzenie na drodze wykładni byłoby
nieuzasadnione, zwłaszcza w świetle faktu, iż zdecydowana większość nauki prawa karnego i
judykatura przyjmują, iż wpływy, o których mowa, nie muszą realnie istnieć, o czym będzie
mowa poniżej.
Jak słusznie zauważa A. Barczak-Oplustil, „posługiwanie się pojęciem <<wpływy
w instytucjach>> jest zawsze jakimś skrótem myślowym, chodzi tu bowiem de facto o wpływ
na osobę (osoby), w jakiś sposób powiązaną z tą instytucją i to powiązanie, przynajmniej na
gruncie obowiązującego stanu prawnego, może mieć także charakter <<pośredni>>, który
wystąpi wtedy, kiedy dopiero ta osoba (na którą oddziałuje sprawca) będzie miała wpływ na
591

Zob. m. in.: K. Daszkiewicz, Korupcja w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., „Nowa
Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze”, Zeszyt 15, Warszawa 1998, s. 123.
592
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW 2005, Nr 12, poz.
120. Podobnie także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2007 r., III KK 25/07, OSNwSK z 2007
r., Nr 1, poz. 2200.
593
Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 14 do art. 230, s. 1192.
594
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 14 do art. 230, s. 1192.
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osobę trzecią bezpośrednio powiązaną z tą instytucją” 595. Tłumacząc różnicę między
powoływaniem się na wpływy „własne” i „cudze”, P. Bachmat wskazuje trafnie, iż „płatny
protektor używa wpływów własnych, gdy sam oddziałuje na osobę decydenta tak, aby ten
podjął działanie lub zaniechanie zgodne z oczekiwaniem osoby opłacającej załatwienie
sprawy. Dla odmiany korzysta z wpływów cudzych, gdy wykorzystuje inną osobę, o której
wie, iż ma ona pożądany wpływ na osobę decydenta” 596.
Jak się wydaje, przesądzono w doktrynie i orzecznictwie, iż dla przyjęcia realizacji
znamion typów przestępstw sprzedaży wpływów nie jest konieczne, by wpływy, o których
mowa w statuujących je przepisach, istniały realnie. Wystarczy bowiem, że sprawca powołuje
się na istnienie, wywołuje przekonanie innej osoby o ich istnieniu, bądź utwierdza ją w takim
przekonaniu. Stanowisko takie zdecydowanie dominuje w nauce prawa karnego 597 i w sposób
jednolity przyjmowane jest w orzecznictwie 598. A. Barczak-Oplustil stwierdza wręcz, że
kwestia ta nie budzi wątpliwości 599. Stanowisko większościowe uzasadnianie jest względami
595

A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 14 do art. 230, s. 1192.
P. Bachmat, Czynna…, s. 293.
597
Tak m. in.: M. Siewierski, Mały kodeks karny i ustawodawstwo przeciwfaszystowskie. Komentarz
i orzecznictwo, wyd. II, Łódź 1949, s. 91; E. Popek, Przestępstwo…, s. 48-52; J. Skorupka, Ochrona…, s. 124;
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Warszawa 1987, teza 12 do art. 244 k.k.
z 1969 r., s. 402; O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 6 do art. 230, s. 100; taż [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 6 do art. 230, s. 79-80; A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała,
Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel,
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 771;
E. Pływaczewski [w:] M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, P. Hofmański, M. Kalitowski,
A. Kamieński, L. K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R. A. Stefański,
L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, wyd. 2, Warszawa 2005, teza
2 do art. 230, s. 746; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 6 do art. 230, s. 1189;
M. Szwarczyk [w:] Kodeks…, red. T. Bojarski, wyd. 3, teza 3 do art. 230, s. 494; M. Budyn-Kulik [w:]
M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M.
Mozgawa, wyd. IV, LEX/el. 2012, teza 7 do art. 230; L. Kubicki, Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo
oszustwa (problem zbiegu przepisów ustawy), Państwo i Prawo z 2005 r., Nr 5, s. 23 i 32; P. Bachmat, Czynna…,
s. 292.
598
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1958 r., I K 803/58, OSNGP z 1959, Nr 5, s. 15; wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1958 r., I K 755/57, OSNGP z 1959 r., Nr 1; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 21 maja 1960 r., II K 297/60, OSNGP z 1960 r., Nr 8-9, poz. 152; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29
września 1959 r., V K 1220/59, OSNGP z 1959 r., Nr 11, s. 12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października
1962 r., V K 26/62, OSNGP z 1963 r., Nr 1, poz. 11, wszystkie cyt. za: E. Popek, Przestępstwo…, s. 49-50;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1972 r., II KR 4/71, OSNPG z 1972 r., Nr 9, poz. 156; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 17 września 1974 r., IV KR 191/74, OSNPG z 1975 r., Nr 2, poz. 22; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1982 r., II KR 53/82, OSNPG z 1982 r., Nr 8, poz. 118; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW z 2005 r., Nr 12, poz. 120.
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A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 6 do art. 230, s. 1189. Wydaje się, że jest to
stwierdzenie zbyt daleko idące wobec wątpliwości podniesionych w doktrynie.
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natury językowej, a także funkcjonalnej. Po pierwsze więc, zauważa się, iż sama treść
przepisów o płatnej protekcji nie precyzują, czy wpływy, o których w nich mowa, mają mieć
charakter realny, czy też abstrakcyjny, pozorny 600. Analiza przepisów od strony gramatycznej
nie zacieśniają pojęcia wpływów wyłącznie do wpływów istniejących w rzeczywistości 601. Po
drugie, przestępstwo płatnej protekcji jest przestępstwem formalnym, które dokonane jest z
chwilą powołania się na wpływy, wywołania przekonania o istnieniu wpływów lub
utwierdzenia w przekonaniu o istnieniu wpływów (przy dopełnieniu pozostałych
elementów) 602. Jak stwierdza E. Popek, „zatem kwestia, czy sprawca zapowiedziany wpływ
miał faktycznie, czy go zrealizował albo czy miał przynajmniej taki zamiar, nie może mieć
żadnego znaczenia dla bytu przestępstwa płatnej protekcji. Z tego względu dla stwierdzenia
zaistnienia przestępstwa z art. 244 k.k. [z 1969 r. – dop. M. I.] obojętne jest również
subiektywne przekonanie pokrzywdzonego w tym przedmiocie. W praktyce zwykle wierzy on
w zapewnienie o wpływach, skoro wręcza korzyść lub ja obiecuje, godząc się na
pośrednictwo w załatwieniu sprawy” 603. Po trzecie wreszcie, twierdzi się, iż powołanie się
przez sprawcę na wpływy, bez względu na to, czy faktycznie je miał, godzi w dobro prawne
chronione przepisem o płatnej protekcji, którym jest dobre imię instytucji państwowych
i samorządowych 604.
Pogląd przeciwny, zgodnie z którym wpływy muszą istnieć w rzeczywistości,
reprezentowany jest w nauce jedynie przez A. Spotowskiego, który twierdzi, że „[…]
rozstrzygając kwestię czy realność wpływów ma znaczenie, czy też nie ma dla
odpowiedzialności za płatną protekcję, nie można ograniczać się tylko do analizy fragmentu
art. 244 k.k. [z 1969 r. – dop. M. I.] mówiącego o powołaniu się na wpływy (i o znamionach
alternatywnych. Ten fragment przepisu istotnie nie stawia wymogu realności wpływów.
Trzeba jednak mieć na uwadze całość zachowania sprawcy, a przede wszystkim czy
posiadanie wpływów stanowi przesłankę <<podjęcia się pośrednictwa>>. Można mieć
wątpliwości co do tego, czy podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy przez kogoś, kto
wie, że wpływów nie ma, jest <<podjęciem się pośrednictwa>> w rozumieniu art. 244 k.k.
[z 1969 r. – dop. M. I.]. Wszak podejmujący się pośrednictwa zobowiązuje się do
wykorzystania wpływów przy załatwianiu sprawy. I tylko ze względu na te wpływy dochodzi
600

Zob. E. Popek, Przestępstwo…, s. 48-49.
Tamże, s. 49.
602
Ibidem.
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E. Popek, Przestępstwo…, s. 49.
604
Tamże.
601
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do porozumienia z osobą zainteresowaną załatwieniem sprawy, świadczącą korzyść za
wykorzystanie wpływów przy załatwieniu sprawy” 605. Autor przestrzega również przed
pochopnym wnioskowaniu o zakresie karalności z przedmiotu ochrony 606. Stanowisko
A. Spotowskiego zostało poddane krytyce przez Leszka Kubickiego, który zauważa, iż
stanowi ono próbę zupełnie nowego odczytania treści ustawowego przepisu, do którego jego
literalne brzmienie nie daje podstawy 607. Zdaniem tego Autora, „brak rzeczywistych
wpływów sprawcy w instytucji państwowej lub społecznej nadaje pośrednictwu charakter
działania pozornego, którego dyspozycja art. 244 k.k. z 1969 r. nie wyklucza” 608. L. Kubicki
konkludując swe rozważania stwierdza, że wykładnia Spotowskiego stanowi nieuprawnione
zwężenie zakresu przepisu art. 244 k.k. z 1969 r. 609.
Moim zdaniem, zdecydowanie bardziej przekonujący jest pogląd większościowy.
Przede wszystkim, zgodzić się należy z E. Popkiem i L. Kubickim, iż ustawodawca nie
wprowadził w przepisach dotyczących płatnej protekcji wymogu, by wpływy miały charakter
realny. Skoro nie został on wprowadzony w tekście ustawy, to nie należy go również
wprowadzać w drodze jej interpretacji (lege non distinguente). Wbrew twierdzeniom
A. Spotowskiego, wymogu realności wpływów nie można również wyprowadzać z drugiego
znamienia przestępstw płatnej protekcji: „podejmuje się pośrednictwa”. Sprawca powołując
się na nieistniejące wpływy również podejmuje się pośrednictwa, a okoliczność, że ma
świadomość, iż w rzeczywistości nie będzie pośredniczył w załatwieniu sprawy, nie ma
znaczenia dla realizacji znamion typu. Ustawa posługuje się bowiem zwrotem „powołując się
na wpływy (…) podejmuje się pośrednictwa w (…)”, a nie „powołując się na wpływy (…)
pośredniczy w (…)”. Wreszcie należy zgodzić się z autorami, zauważającymi, że również
powołanie się na nieistniejące wpływy i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w
określonej instytucji podważa autorytet tej instytucji, stanowi zatem atak na dobro prawne,
chronione przez przepis art. 230 k.k. Zastrzec jednak należy, iż ostatni argument ten
adekwatny w odniesieniu do podstawowego typu sprzedaży wpływów w sektorze
publicznym, zawartego w art. 230 k.k., ale już nie w odniesieniu do przestępstwa sprzedaży
wpływów w sporcie (art. 48 ust. 1 ustawy o sporcie). Bez wątpienia nie można bowiem
605

A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV. Część II, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński,
s. 618.
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Tamże, s. 619.
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L. Kubicki, Przestępstwo…, s. 28.
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Tamże.
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Ibidem.
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twierdzić, że przedmiotem ochrony tego przepisu jest dobre imię, czy tez autorytet polskich
związków sportowych, lecz zasady uczciwej rywalizacji sportowej. Mimo tej okoliczności,
również w przypadku tego przestępstwa należy opowiedzieć się za wykładnią obejmującą
jego zakresem również powołanie się na wpływy nie istniejące w rzeczywistości. W tym
jednak przypadku przeważające będą argumenty natury językowej (lege non distiguente).
Wydaje się również, iż wprowadzenie wymogu „realności” istnienia wpływów, zrodzić może
w wielu przypadkach nieprzezwyciężalne trudności dowodowe. W praktyce, wprowadzenie
tej przesłanki mogłoby spowodować zawężenie zakresu przepisów o płatnej protekcji
wyłącznie do sytuacji, w których do pośrednictwa faktycznie doszło, a zatem do zmiany
charakteru tych przestępstw z formalnych na skutkowe. Nie wydaje się, aby taka była intencja
prawodawcy i by takie rozstrzygnięcie omawianej kwestii było słuszne.
Jak dowodzą badania praktyki wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzone przez
Edwarda Popka 610, a następnie przez Pawła Bachmata 611, zdecydowanie najczęściej
występującym źródłem rzeczywistych lub zasugerowanych wpływów były stosunki rodzinne,
koleżeńskie lub towarzyskie albo więzi przyjaźni z decydentem, od którego zależeć ma
załatwienie sprawy 612. Sprawcy powoływali się również często na aktualne pełnienie bądź
pełnienie w przeszłości, funkcji w instytucji, w której miała być załatwiona sprawa lub
w jednostce współpracującej z taką instytucją 613. Używali również argumentu, że już
wcześniej załatwiali sprawy u danego decydenta 614. Zdarzało się również, iż używali wprost
sformułowania „wpływ” albo innego pokrewnego znaczeniowo (np. „chody”), a także
zwrotów takich jak: „załatwione”, czy „da się zrobić” 615.
Ponadto, jak wynika z omawianych badań P. Bachmata, „[…] większość osądzonych
sprawców przestępstwa biernej strony płatnej protekcji wprowadzała swoich korupcyjnych
kontrahentów w błąd, i to podwójnie w błąd. Raz, pozorując posiadanie wpływów, które
w rzeczywistości nie istniały. Dwa, nie mając nigdy zamiaru zrealizować swojego
zobowiązania doprowadzenia do załatwienia sprawy. Ustalono, że na 132 czyny (akty
610

Badania tego autora objęły akta spraw sądowych o przestępstwo z art. 38 m.k.k., rozpoznanych w latach
1947-1969 przez sądy województwa olsztyńskiego. Por. E. Popek, Przestępstwo…, s. 14.
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dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 1 listopada 2006 r. zapadły prawomocne wyroki w sprawach o przestępstwa z art.
230 i 230a k.k. Por. P. Bachmat, Czynna…, s. 281-282.
612
Zob. E. Popek, Przestępstwo…, s. 47; P. Bachmat, Czynna…, s. 293.
613
P. Bachmat, Czynna…, s. 293.
614
Tamże.
615
E. Popek, Przestępstwo…, s. 47.
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korupcji), które wyodrębniono na podstawie nadesłanych postępowań karnych, 66 razy
wpływy protektora były rzeczywiste, 47 pozorowane, zaś w 19 przypadkach nie udało się
tego określić” 616. Poza tym, „spośród zbadanych przypadków, zdecydowanie najczęściej, bo
aż 102 razy płatny protektor deklarował wykorzystanie wpływów własnych. Możliwość
wykorzystania wpływów cudzych do załatwienia sprawy […] stanęła w korupcyjnych
negocjacjach jedynie 18 razy. Natomiast w 12 przypadkach zebrany materiał aktowy nie dał
odpowiedzi na pytanie, czyje wpływy zamierza wykorzystać sprawca” 617.
4.2.1. „Powołując się na wpływy”.
Jak wspomniano powyżej, na gruncie pierwotnego brzmienia art. 230 § 1 k.k., wobec
braku alternatywnie określonych znamion czasownikowych, w doktrynie podejmowano próby
szerokiej wykładni omawianego znamienia 618. W każdym razie, aktualne brzmienie
przepisów statuujących typy sprzedaży wpływów, posługujące się alternatywnie określonymi
znamionami czasownikowi, pozwala na wąską interpretację każdego z tych znamion 619, które
nie będzie się kłóciło z kryminalnopolitycznymi celami ustanowienia tych typów przestępstw.
Słownikowo, „powołać się - powoływać się” to: „książk. odwołać się (odwoływać się)
do kogoś, do czegoś, podać (podawać) kogoś jako poręczyciela, świadka, wziąć (brać) coś na
świadectwo” 620. Powołanie się na wpływy w tym kontekście należy więc rozumieć jako
odwołanie się do nich. Za trafną należy uznać wykładnię uznającą, iż z powołaniem się na
wpływy mamy do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy sprawca w sposób wyraźny,
zwerbalizowany, poinformuje o tym, że je posiada w danej jednostce organizacyjnej 621.
Niesłuszne jest zaś twierdzenie J. Skorupki, zdaniem którego za powołanie się na wpływy
można również uznać „[…] pośrednie eksponowanie okoliczności, które są w stanie wzbudzić
przekonanie o istnieniu takich wpływów” 622. Zachowania wskazane przez Autora nie
616

P. Bachmat, Czynna…, s. 292.
Ibidem, s. 293.
618
Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok [w:] Przestępstwa…, Nb. 9 do art. 230, s. 100-101.
619
Zob. O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 6 do art. 230, s. 79, która zauważa, iż wymienienie
obecnie obok znamienia czynnościowego powoływania się na wpływy „[…] dwóch innych sposobów działania
sprawcy uzasadnia przypisywanie mu w płaszczyźnie wykładni językowej ścisłego znaczenia ograniczonego do
informowania przez sprawcę o posiadanych wpływach”.
620
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, Warszawa 2003, s. 470-471. Por. także
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 833.
621
Tak m. in.: O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 6 do art. 230, s. 79; A. Barczak-Oplustil
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 13 do art. 230, s. 1191-1192; E. Popek, Przestępstwo…, s. 63; A. Marek,
Kodeks…, teza 2 do art. 230, s. 510.
622
J. Skorupka, Ochrona…, s. 123.
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stanowią „powoływania się na wpływy”, lecz są istotą drugiego z wymienionych przez
przepisy o płatnej protekcji znamienia czasownikowego – „wywoływania przekonania
o istnieniu wpływów”. Szeroka interpretacja zaproponowana przez J. Skorupkę stanowi,
w moim przekonaniu, wykładnię naruszającą zakaz wykładania przepisów prawa w taki
sposób, by ich części stawały się zbędne. Nie pozostawiałaby bowiem „miejsca” dla drugiego
znamienia czasownikowego, naruszałaby zatem domniemanie racjonalności ustawodawcy.
Konkludując, za „powołanie się na wpływy” należy uznać wyłącznie wyraźne
poinformowanie przez sprawcę innej osoby, iż dysponuje on określonymi powiązaniami
z osobami zatrudnionymi w danej instytucji, w ramach których ma być załatwiona sprawa, na
której zależy tej osobie. Powiązania te nie muszą istnieć w rzeczywistości. Nie jest również
konieczne, by miały one charakter bezpośredni.
Ścisła wykładnia znamienia „powołując się na wpływy” nie oznacza, aby koniecznie
było, by sprawca posłużył się wprost użytym w ustawie słowem „wpływy”. Może również
posłużyć się zwrotami bliskoznacznymi, byle wynikało z nich jednoznacznie, że posiada
określone powiązania z osobami zatrudnionymi w danej instytucji 623.
Dla uznania, że mamy do czynienia z „powołaniem się na wpływy” nie ma znaczenia
uprzednia wiedza adresata informacji. Wypełnienie takiego znamienia nastąpi zarówno
w sytuacji, gdy adresat oświadczenia nie będzie posiadał wcześniej wiedzy o wpływach, jak
również wówczas, gdy wiedzę taką posiadał, a oświadczenie sprawcy wyłącznie utwierdza go
w przekonaniu o istnieniu wpływów.
Należy przyjąć, że pozostałe określone alternatywnie znamiona czasownikowe,
stanowią swoiste „dopełnienie” spektrum możliwych zachowań sprawcy przestępstwa
sprzedaży wpływów. Z czysto językowego punktu widzenia powołanie się na wpływy zawsze
stanowić będzie albo wywołanie przeświadczenia o istnieniu wpływów albo utwierdzenie
w takim przekonaniu. Sytuacje, w których sprawca bezpośrednio poinformował adresata
o istnieniu wpływów, należy traktować wyłącznie w kategoriach „powołania się na wpływy”,
a nie jako realizujące również któreś z pozostałych znamion czasownikowych. W tym sensie,
w moim przekonaniu, alternatywa użyta w przepisach o sprzedaży wpływów ma charakter

623

Por. przykłady powołane przez E. Popka w: Przestępstwo…, s. 47.
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alternatywy rozłącznej, a nie alternatywy zwykłej – zakresy znaczeniowe omawianych
znamion czasownikowych pozostają więc w stosunku wykluczania, a nie krzyżowania 624.
4.2.2. „Wywołując przekonanie u innej osoby o istnieniu wpływów”.
Zgodnie z jednym ze swoich znaczeń słownikowych, czasownik „wywołać –
wywoływać” oznacza: „spowodować (powodować) coś, stać się (stawać się) przyczyną
czegoś, pociągnąć (pociągać) coś za sobą jako skutek” 625, „sprawić, pociągnąć za sobą jako
skutek; spowodować coś, stać się przyczyną czegoś” 626. Z kolei „przekonanie” to nic innego,
niż „książk. sąd, zdanie oparte na przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś,
wyrobiony pogląd na coś, przeświadczenie, opinia” 627. Za „wywołanie u innej osoby
przekonania o istnieniu wpływów” należy zatem uznać sytuację, gdy sprawca swoim
zachowaniem spowoduje powstanie u niej przeświadczenia, opinii, iż posiada on określone
powiązania z osobami zatrudnionymi w danej instytucji. Chodzi tu jednak nie o sytuacje,
w których sprawca wprost informuje o istnieniu takich wpływów, lecz takie, w których swoim
zachowaniem sugeruje ich istnienie. Wymienić należy przykładowo takie zachowania, jak
snucie opowieści o zażyłych stosunkach wiążących sprawcę z osobami zatrudnionymi w
danej jednostce, czy nawet stosowanie pewnych niedopowiedzeń, gestów, znaczących
uśmiechów 628, „[…] swobodne, nacechowane pewnością siebie bywanie w danej instytucji,
kordialne witanie się z jej pracownikami, itd.” 629, albo „[…] nazywanie po imieniu osób, do
których kompetencji należy załatwienie sprawy, istotnej dla adresata tych zabiegów,
wzmianki o wspólnych z tymi osobami libacjach czy wycieczkach” 630.
624

Inaczej: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 5 i 13 do art. 230, s. 1188 i 1191;
P. Bachmat, Czynna…, s. 291. Zdaniem tych autorów, alternatywa zawarta w art. 230 § 1 k.k. ma charakter
częściowo alternatywy rozłącznej, częściowo zaś alternatywy zwykłej. Mianowicie, w ich przekonaniu, nie
można jednym czynem jednocześnie powołać się na istnienie wpływów i wywołać przekonania o ich istnieniu,
możliwa jest zaś sytuacja jednoczesnego powołania się na wpływy i utwierdzania w przekonaniu o ich istnieniu.
Moim zdaniem pogląd ten jest niekonsekwentny. W żaden sposób nie uzasadniają go względy językowe.
W moim przekonaniu, niesłuszne byłoby również stanowisko konsekwentnie przypisujące alternatywie zawartej
w omawianych przepisach charakter alternatywy zwykłej – powodowałoby bowiem, że realizacja znamienia
„powołując się na wpływy” nigdy nie mogłaby wystąpić samodzielnie, bez jednoczesnej realizacji któregoś
z dodatkowych znamion czasownikowych. Taki sposób rozumowania przełamywałby więc z kolei zakaz
wykładni per non est.
625
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 4, Warszawa 2003, s. 710, znaczenie 3.
626
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 806-807, znaczenie 3.
627
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, Warszawa 2003, s. 679. Por. także
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 935.
628
Por. E. Popek, Przestępstwo…, s. 56 i przywołane tam orzecznictwo.
629
J. Skorupka, Ochrona…, s. 124.
630
Zob. O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 7 do art. 230, s. 80.
155

Przez „wywołanie przekonania o istnieniu wpływów” należy rozumieć sytuację, gdy
osoba, na którą oddziałuje sprawca, w wyniku zachowania sprawcy powzięła przekonanie
o ich istnieniu. Nie będzie więc realizacji omawianego znamienia, gdy osoba ta już wcześniej
posiadała takie przekonanie. Należy podkreślić, że czasownik „wywołuje” należy do grupy
specjalnych czasowników („powoduje” i inne) służących wyrażaniu przyczynowości 631.
W tym sensie w omawianym fragmencie – wbrew przekonaniu dominującemu w doktrynie
i orzecznictwie – przestępstwa płatnej protekcji mają charakter przestępstw skutkowych, a nie
formalnych. Skutkiem, tj. odrywającą się od samego zachowania sprawcy, zmianą w świecie
zewnętrznym 632 jest tu przekonanie adresata, że określona osoba posiada wpływy w danej
instytucji lub jednostce. Skutek ma w omawianym przypadku charakter zmiany w stanie
psychicznym drugiej osoby, podobnie jak np. w przestępstwie groźby (art. 190 k.k.) 633 czy
przy podżeganiu 634. Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że dla wykazania realizacji
znamienia „wywołania przekonania o istnieniu wpływów” należy w każdym przypadku
udowodnić istnienia powiązania przyczynowego oraz powiązania normatywnego między
czynem sprawcy a skutkiem w postaci wystąpienia u innej osoby przekonania o istnieniu
wpływów 635.
4.2.3. „Utwierdzając inną osobę w przekonaniu o istnieniu wpływów”.
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, „utwierdzić – utwierdzać” oznacza: „książk.
a) upewnić (upewniać) kogoś w czymś, podtrzymać (podtrzymywać), umocnić (umacniać)
czyjś sąd, czyjeś przekonanie” 636. Znamię utwierdzenia innej osoby w przekonaniu o istnieniu
wpływów będzie realizowało każde zachowanie sprawcy, w wyniku którego zostanie
wzmocnione przekonanie drugiej osoby o posiadaniu przez niego wpływów w określonej
instytucji 637. W doktrynie podkreśla się, że to utwierdzenie może nastąpić za pomocą
631

Tak słusznie: R. Sarkowicz, Wyrażanie przyczynowości w tekście aktu prawnego (na przykładzie kodeksu
karnego z 1969 r.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMLVI. Prace z nauk politycznych. Zeszyt
37, Kraków 1989, s. 95.
632
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 191.
633
Tamże, s. 194.
634
Należy bowiem zaakceptować dominujący w doktrynie i judykaturze pogląd, zgodnie z którym podżeganie
ma charakter przestępstwa skutkowego, gdzie skutkiem jest wywołanie u innej osoby zamiaru popełnienia czynu
zabronionego. W tej kwestii por. obszerne rozważania P. Kardasa [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 131132 i 140-142, s. 346-347 i 351-353 oraz przywołaną przez tego autora literaturę i orzecznictwo.
635
Więcej na temat kryteriów tzw. obiektywnego przypisania skutku por. m. in.: A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I,
red. A. Zoll, tezy 68-71 do art. 1, s. 66-69.
636
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 4, Warszawa 2003, s. 306. Zob. też
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 591.
637
Zob. E. Popek, Przestępstwo…, s. 57.
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identycznych jak w przypadku znamienia „wywołania przekonania” zachowań bądź
wypowiedzi sprawcy638. Różnica polega na tym, że osoba, będąca „adresatem” zachowania
sprawcy, powzięła już uprzednio informacje o wpływach płatnego protektora ze źródeł innych
aniżeli ten ostatni 639. Jak zauważa O. Górniok, „w takich sytuacjach z inicjatywą opłacenia
protekcji występuje osoba zainteresowana w załatwieniu sprawy albo czyni to za
pośrednictwem osoby trzeciej a adresat reaguje na propozycje zachowaniem potwierdzającym
posiadanie wpływów, które mają być opłacone” 640 W przeciwieństwie do znamienia
„wywołania przekonania o istnieniu wpływów”, utwierdzenie w takim przekonaniu nie
wywołuje żadnej zmiany w stanie świadomości sprawcy, nie można więc w tym przypadku
mówić o skutku w rozumieniu, w jakim temu wyrazowi nauka prawa karnego.
Nie można zgodzić się z poglądem, w myśl którego o omawianym znamieniu
sprzedaży wpływów „[…] będzie mowa także wówczas, gdy sprawca nie powoła się na
wpływ expressis verbis i nie wywoła przekonania innej osoby o posiadaniu wpływów, lecz
wykorzysta wyłącznie takie przekonanie innej osoby i podejmie się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę”641.
E. Popek twierdzi, że w takiej sytuacji również możemy powiedzieć o „utwierdzeniu innej
osoby w przekonaniu o istnieniu wpływów” 642. Stanowisko to jest niesłuszne, ponieważ nie
dostrzega faktu, iż przestępstwa płatnej protekcji należą do przestępstw dwuaktowych. Skoro
ustawodawca wyraźnie wyodrębnił od siebie – jako osobne zachowania sprawcy –
„utwierdzenie innej osoby w przekonaniu o istnieniu wpływów” i „podjęcie się
pośrednictwa”, to nie można tym samym uznać, że do realizacji znamion wystarczy samo
podjęcie się pośrednictwa.
4.3. „Akt” drugi – „Podejmuje się pośrednictwa w (…) w zamian za korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę”.
W ujęciu słownikowym, czasownik „podjąć się – podejmować się” oznacza „książk.
zobowiązać się (zobowiązywać się) do zrobienia czegoś, zdecydować się (decydować się),
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E. Popek, Przestępstwa…, s. 57.
Zob. m. in.: O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 14 do art. 230, s. 101-102; E. Popek,
Przestępstwa…, s. 57.
640
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 14 do art. 230, s. 102.
641
Tak: E. Popek, Przestępstwa…, s. 57.
642
Tamże.
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zgodzić się (zgadzać się) wykonać coś, przedsięwziąć (przedsiębrać) coś” 643. Z kolei
„pośrednictwo” to: „1. książk. działalność osoby trzeciej mającej na celu porozumienie się
między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, występowanie w roli
łącznika lub rozjemcy; 2. urz. kojarzenie kontrahentów handlowych oraz umożliwianie
kontaktu uczestnikom rynku pracy, pośredniczenie” 644 czy też „załatwianie dla zarobku
różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami; pośredniczenie
w zawieraniu takich transakcji” 645.
W doktrynie prawa karnego występuje rozbieżność co do sposobu rozumienia
omawianego znamienia. W myśl pierwszego poglądu 646, przyjmowanego za Olgierdem
Chybińskim, przez podjęcie się pośrednictwa należy rozumieć „[…] ujawnienie przez
sprawcę wobec innej osoby gotowości przyczynienia się do załatwienia danej sprawy w
całości lub choćby w części” 647. Dla dokonania przestępstwa wystarcza zatem jednostronna
deklaracja sprawcy płatnej protekcji, która nie wymaga dopełnienia w postaci akceptacji
osoby zainteresowanej w załatwieniu sprawy 648. Za tym stanowiskiem przytacza się
następujące argumenty. Po pierwsze, twierdzi się, że „przemawia za tym potoczne znaczenie
słowa <<podejmować się>> w rozumieniu wyrazić jednostronnie gotowość, przyjąć na siebie
zobowiązanie do zrobienia czegoś” 649. Ponadto, według P. Bachmata, definitywnie przeciwko
„konsensualnemu”

rozumieniu

omawianego

znamienia

przemawia

okoliczność,

że

ustawodawca nie posłużył się bardziej jednoznacznym znamieniem „uzgodnił podjęcie się
pośrednictwa” – gdyby zaś miał intencję opowiedzenia się za tym rozumieniem, to tak
właśnie by uczynił 650. Wedle ujęcia alternatywnego 651, „podjęcie się pośrednictwa, to tyle
643

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, Warszawa 2003, s. 232. Por. też Słownik
Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 700.
644
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, Warszawa 2003, s. 436.
645
Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 814 (znaczenie 2.).
646
Jego zwolennikami są m. in.: O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 10 do art. 230,
s. 100-101; taż [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 10 do art. 230, s. 81; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 15 i 20 do art. 230, s. 1192 i 1194-1195; A. Marek, Kodeks…, teza 5 do art.
230, s. 510; M. Budyn-Kulik [w:] Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 5 do art. 230; E. Pływaczewski [w:]
Kodeks…, red. O. Górniok, teza 2 do art. 230, s. 746; P. Bachmat, Czynna…, s. 316. Stanowisko to dominuje
również w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20
października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW z 2005 r., Nr 12, poz. 120.
647
O. Chybiński, Płatna protekcja, Warszawa 1967, s. 17.
648
Zob. P. Bachmat, Czynna…, s. 316.
649
Tamże.
650
Ibidem.
651
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samo co porozumienie się z inną osobą w sprawie starań, które sprawca poczyni w instytucji,
a które miałyby doprowadzić do korzystnego dla osoby zainteresowanej załatwienia
sprawy” 652. Używa się przy tym argumentacji, wedle której „[…] w art. 244 k.k. [z 1969 r. –
dop. M. I.] mowa o podejmowaniu się pośrednictwa w zamian za korzyść lub jej obietnicę.
A zatem wymagane jest także świadczenie ze strony interesanta, które ma polegać na
udzieleniu korzyści, albo przynajmniej złożeniu obietnicy tej korzyści” 653. Zdaniem Zofii
Radzikowskiej, powołującej się w tym zakresie na doktrynę włoską, samo propozycję
podjęcia się pośrednictwa należy traktować „[…] jako ofertę zawarcia odpowiedniej umowy,
czyli jako działanie skierowane bezpośrednio dla osiągnięcia celu przestępnego, które w razie
nieprzyjęcia propozycji pozostaje w sferze czystego usiłowania i tak powinno być
traktowane” 654. A. Spotowski zauważa ponadto, że „podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu
sprawy musi mieć charakter wyraźny, to znaczy, że z owego porozumienia między sprawcą a
interesantem musi wynikać, o jaką sprawę chodzi, w jakiej instytucji jest ona załatwiana i co
ma sprawca otrzymać w zamian” 655. Jako wewnętrznie sprzeczne w omawianej kwestii jawi
się natomiast stanowisko Edwarda Popka 656 i Jerzego Skorupki 657, których należy jednak –
jak się zdaje – zaliczyć do grona zwolenników drugiego z wskazanych powyżej poglądów.
W
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z zaprezentowanych powyżej stanowisk. Rzecz w tym, że pierwszy pogląd nie dostrzega
faktu, iż podjęcie się pośrednictwa ma mieć miejsce „w zamian za korzyść majątkową lub
Zoll [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, wyd. Zakamycze 1999, s. 773; M. Szwarczyk [w:] Kodeks…, red.
T. Bojarski, teza 3 do art. 230, s. 494; Z. Radzikowska, Z problematyki postaci zjawiskowych przestępstwa z art.
38 m.k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” z 1960 r., Nr 2, s. 150; M. Surkont, Z zagadnień odpowiedzialności
za korupcję, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” z 2000 r., Nr 1, s. 18.
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do porozumienia między sprawcą oferującym swe pośrednictwo w załatwieniu sprawy, a zainteresowanym
świadczącym korzyść lub ją oferującym” (s. 133).
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osobistą albo jej obietnicę”. Tymczasem przyjęcie korzyści lub jej obietnicy przez płatnego
protektora stanowi nieodłączny element przestępstwa płatnej protekcji·. Takiego przyjęcia nie
sposób zaś wyobrazić sobie bez uprzedniego porozumienia między sprawcą a jego
kontrahentem. W sytuacji, gdy sprawca jedynie wyraża gotowość załatwienia sprawy
w określonej instytucji, a oferta taka nie została przyjęta przez jej adresata, nie sposób mówić
o „podjęciu się pośrednictwa w zamian za korzyść”. Moim zdaniem zatem, o realizacji
znamienia „podjęcie się pośrednictwa w … w zamian za korzyść …” może być mowa dopiero
w sytuacji zawarcia porozumienia między płatnym protektorem a jego kontrahentem. Jak
słusznie zauważa A. Spotowski, porozumienie to powinno obejmować z jednej strony
zobowiązanie sprawcy do podjęcia się starań w celu załatwienia sprawy (lub ustalenia wyniku
zawodów sportowych – por. art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie), a z drugiej udzielenie albo
obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej 658. Samo wyrażenie gotowości
pośrednictwa połączone z żądaniem korzyści majątkowej należy zaś traktować w kategoriach
usiłowania popełnienia przestępstwa sprzedaży wpływów.
Dla ustalenia, że doszło do „podjęcia się pośrednictwa”, nie ma znaczenia, czy
z inicjatywą takiego pośrednictwa wyszedł sprawca przestępstwa sprzedaży wpływów, czy
też jego kontrahent 659. Odnosi się to również do sytuacji, „[…] kiedy między osobami
zainteresowanymi załatwieniem spraw w instytucjach a sprawcą podejmującym się
pośrednictwa występuje jeszcze pośrednik, który doprowadza do nawiązania kontaktu między
tymi osobami” 660.
Dla realizacji omawianego znamienia nie ma również znaczenia, czy sprawca
faktycznie podejmie się pośrednictwa, ani też, czy zostanie mu faktycznie udzielona
wcześniej obiecana korzyść majątkowa lub osobista 661.
Według odosobnionego w doktrynie prawa karnego stanowiska, „pośrednictwo
w załatwieniu sprawy polegać ma na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie
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lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji”662.
Co znamienne jednak, stanowisko to nie jest przez J. Skorupkę w żaden sposób uzasadniane.
Wydaje się, że kryterium to, niewątpliwie zawężające zakres zastosowania omawianego
znamienia, Autor zaczerpnął z treści art. 230a k.k., odnoszącego się do przestępstwa kupna
wpływów w sektorze publicznym. Jego intencją jest, jak się zdaje, próba zrównania zakresów
typów przestępstw kupna wpływów i sprzedaży wpływów, które w tekście ustawy zrównane
nie są. Wspomniane ograniczenie odnosi się bowiem wyłącznie do przestępstw kupna
wpływów, ale już nie do sprzedaży wpływów. Tekst ustawy przesądza jednak jednoznacznie,
że w polskim systemie prawnym typy te nie są swoimi „lustrzanymi odbiciami”,
w przeciwieństwie do typów sprzedajności i przekupstwa.
Należy zauważyć, że w niektórych sytuacjach zachowanie formalnie realizujące
znamiona przestępstwa sprzedaży wpływów w sektorze publicznym (art. 230 k.k.) nie będą
mogły zostać uznane za bezprawne. Ponieważ zaś karalność czynu uzależniona jest od jego
bezprawności, czyny takie nie będą stanowiły przestępstwa.
W szczególności chodzi tu o podejmowanie czynności z zakresu tzw. zawodowej
działalności lobbingowej, tj. działań zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy
publicznej w procesie stanowienia prawa w celu zarobkowym na rzecz osób trzecich w celu
uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób 663. O ile działania takie
mieścić się będą w unormowaniach tej ustawy (związanych z obowiązkiem wpisu podmiotu
prowadzącego zawodową działalność lobbingową do określonego rejestru oraz z zasadami
wykonywania takiej działalności), nie będzie można ich uznać za stanowiące realizację
znamion typu czynu zabronionego z art. 230 k.k. 664.
Doktryna prawa karnego na gruncie poprzednio obowiązujących kodyfikacji karnych
wyrażała wątpliwość co do możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za
przestępstwo płatnej protekcji adwokata, powołującego się na wpływy w sądzie
i podejmującego się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową665.
Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie odpowiedzialności karnej adwokata. Bez
wątpienia powołanie się na wpływy w sądzie (lub któraś z alternatywnych form realizacji
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znamion czasownikowych typu z art. 230 k.k.) nie mieści się w zakresie dozwolonych działań
adwokata (również obrońcy w sprawach karnych). Oczywiście, sytuacje takie wydają się
wyjątkowo trudne do wykazania pod względem dowodowym, co nie powinno jednak być
decydujące dla uznania, że zachowania te mieszczą się w zakresie znamion typu z art. 230
k.k.

Rozdział IV. Strona podmiotowa przestępstw korupcyjnych.
1. Uwagi wstępne.
Dotychczasowe rozważania dotyczyły zagadnień związanych z analizą znamion strony
przedmiotowej typów czynów zabronionych, określanych jako przestępstwa korupcyjne.
W dalszej kolejności należy rozważyć problemy związane z ich stroną podmiotową. Analiza
znamion strony podmiotowej zostanie dokonana zbiorczo, w odniesieniu do każdej z czterech
grup przestępstw korupcyjnych (przestępstw sprzedajności, przekupstwa, sprzedaży wpływów
i kupna wpływów).
Wszystkie typy czynów zabronionych będące przestępstwami korupcyjnych należą do
kategorii występków (art. 7 § 3 k.k.). Zgodnie zaś z art. 8 in fine k.k., zbrodnię można
popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak
stanowi. W przypadku występków zatem, „milczenie ustawy oznacza, że znamieniem typu
czynu zabronionego jest umyślność co do znamion przedmiotowych tego typu. W razie
wątpliwości należy przyjąć, że czyn zabroniony może być popełniony tylko umyślnie” 666. Jak
podkreśla A. Zoll, „wprowadzenie do typu czynu zabronionego znamienia nieumyślności
może nastąpić w różny sposób” 667. Za każdym jednak razem klauzula nieumyślności musi
być wyraźna. W żadnym z obowiązujących w polskim systemie prawnym przestępstw
korupcyjnych, ustawodawca nie wprowadził klauzuli nieumyślności, co oznacza, że
wszystkie mogą zostać popełnione wyłącznie umyślnie. Zgodnie z art. 9 § 1 k.k., czyn
zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce
go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Jak podkreśla się
w nauce prawa karnego, „zamiar popełnienia czynu zabronionego polega na ukierunkowaniu
zachowania na osiągnięcie określonego celu i kierowaniu tym zachowaniem. Na zamiar
składa się strona intelektualna oraz woluntatywna. Zamiar jest warunkowany wyobrażeniem
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woluntatywna)” 668. W polskim prawie karnym występują dwie postacie zamiaru: bezpośredni
i ewentualny. W przypadku zamiaru bezpośredniego na płaszczyźnie intelektualnej występuje
tzw. świadomość konieczności popełnienia czynu zabronionego lub świadomość możliwości
popełnienia takiego czynu, zaś na płaszczyźnie woluntatywnej chęć, tj. nastawienie
ukierunkowujące aktywność lub pasywność sprawcy na osiągnięcie wyobrażonego i celu
i sterujące procesem realizacji podjętej decyzji osiągnięcia celu 669. Z kolei zamiar ewentualny
(wynikowy) cechuje się na płaszczyźnie intelektualnej świadomością możliwości popełnienia
czynu zabronionego, zaś na płaszczyźnie woluntatywnej tzw. godzeniem się 670. Należy przy
tym zauważyć, że wykładnia pojęcia „godzenia się” należy do najbardziej kontrowersyjnych
i wywołujących rozbieżności zagadnień w dogmatyce prawa karnego 671. W moim
przekonaniu rację ma A. Zoll, gdy zauważa, że „[…] należy przyjąć stanowisko łączące teorię
prawdopodobieństwa z teorią obiektywnej manifestacji. Uświadomiony przez sprawcę wysoki
stopień prawdopodobieństwa umieszcza zamiar wynikowy w bezpośrednim sąsiedztwie
sytuacji zaliczanej do zamiaru bezpośredniego, w której sprawca ma pewność popełnienia
czynu zabronionego i podejmuje decyzję zachowania się. Brak ze strony sprawcy działań
zmniejszających stopień prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego pozwala na
odróżnienie tej formy od świadomej nieumyślności” 672.
Jak trafnie wskazuje się w doktrynie, „dla odpowiedzialności karnej za przestępstwa
umyślne jest z reguły obojętne, czy sprawca popełnił czyn zabroniony z zamiarem
bezpośrednim, czy z zamiarem wynikowym. Niektóre typy czynów zabronionych mogą być
jednak popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim. Ma to miejsce wtedy, gdy ustawa do
opisu czynu wprowadza znamiona podmiotowe charakteryzujące szczególne nastawienie
sprawcy […]” 673. Uwaga ta ma w pełni zastosowanie do przestępstw korupcyjnych, z których
większość może zostać popełniona zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym.
Niektóre jednak z nic należą do typów czynów zabronionych szczególnie zabarwionych
zamiarem (tzw. przestępstw kierunkowych), dla realizacji których konieczny jest zamiar
bezpośredni sprawcy.
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Dla przyjęcia zamiaru sprawcy (a zatem umyślności, a w konsekwencji realizacji
znamion typu czynu zabronionego) konieczna jest jego występująca w chwili realizacji
znamion strony przedmiotowej typu świadomość (przynajmniej możliwości) wystąpienia
w rzeczywistości okoliczności faktycznych, wypełniających te znamiona. Wynika to
pośrednio z instytucji błędu co do znamion strony przedmiotowej typu (art. 28 § 1 k.k.),
którego zaistnienie determinuje nieumyślność działania sprawcy 674. Ponieważ zaś każde
z występujących w polskim systemie prawnym typów przestępstw korupcyjnych można
popełnić wyłącznie umyślnie, zaistnienie błędu istotnego co do którekolwiek ze znamion ich
strony przedmiotowej wyłącza odpowiedzialność karną sprawcy.
2. Znamiona strony podmiotowej przestępstw sprzedajności.
Nie wszystkie typy przestępstw sprzedajności cechują się tożsamością co do
wymaganej dla ich realizacji postaci zamiaru. Rozbieżności te wynikają po pierwsze
z odmiennego nastawienia woluntatywnego wymaganego dla realizacji ich poszczególnych
znamion czasownikowych, a poza tym z różnic wynikających z ich znamion modalnych.
W doktrynie przyjmuje się jednolicie, iż dla realizacji znamion strony podmiotowej
typów sprzedajności, w których znamię czasownikowe określone zostało jako: „żądanie” lub
„uzależnienie (…) od korzyści”, konieczny jest zamiar bezpośredni 675. Jak trafnie zauważa
J. Lachowski, „sprawca, który uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania
korzyści lub obietnicy, jednocześnie chce je przyjąć” 676. Z kolei jeśli sprawca żąda korzyści,
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oznacza to, że chce ją uzyskać 677. Należy podzielić pogląd, zgodnie z którym „sprawca, który
czegoś żąda, dąży do jakiegoś celu. Nie można w takim wypadku przyjąć, że sprawca może
żądać korzyści, jedynie przewidując możliwość jej uzyskania i godzić się z tym” 678. Zarówno
zatem znamię „żądania”, jak i „uzależnienia” cechują się szczególnym zabarwieniem
podmiotowym, przesądzającym o konieczności wystąpienia zamiaru bezpośredniego.
Kolejne znamię czasownikowe typów przestępstw sprzedajności, tj. „przyjmuje” nie
determinuje natomiast w żaden sposób postaci zamiaru. W przypadku typów sprzedajności,
których znamieniem czasownikowym jest znamię „przyjmuje”, kwestia, czy mogą być one
popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, czy także ewentualnym, zależy więc od
interpretacji ich znamion modalnych. Przypomnieć należy, że w przypadku przestępstw
sprzedajności w polskim systemie prawa karnego wyróżnić można dwa modele
odpowiedzialności: szeroki, przewidujący uzależnienie odpowiedzialności od związku
czynności sprawczej (w tym przypadku „przyjęcia” łapówki) z pełnieniem funkcji publicznej
(typ podstawowy sprzedajności w sektorze publicznym – art. 228 § 1 k.k.) oraz wąski,
uzależniający odpowiedzialność karną od związku czynności wykonawczej z konkretnym,
określonym w danym typie czynu zabronionego zachowaniem sprawcy (np. „czynnością
stanowiącą naruszenie przepisów prawa” – art. 228 § 3 k.k., „głosowaniem w określony
sposób” – art. 250a § 1 k.k., „nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków,
mogącym wyrządzić jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą znaczną
szkodę majątkową albo stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną
czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia” – art.
296a § 1 k.k. czy „nieuczciwym zachowaniem mogącym wpłynąć na wynik zawodów
sportowych” – art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie). Odmienność ukształtowania modelu
odpowiedzialności musi także wpłynąć na rozważania dotyczące znamion strony
podmiotowej typów i powinny być prowadzone odrębnie w stosunku do modelu szerokiego
(przewidzianego w art. 228 § 1 k.k.) oraz modelu wąskiego (przewidzianego we wszystkich
pozostałych typach przestępstw sprzedajności).
2.1. Strona podmiotowa przestępstw sprzedajności w modelu szerokim.
W przypadku jedynego w polskim systemie prawa karnego przestępstwa
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sprzedajności, ukształtowanego wedle założeń szerokiego modelu odpowiedzialności, tj. typu
z art. 228 § 1 k.k., w doktrynie prawa karnego występują rozbieżności co do wymaganej
w jego przypadku postaci zamiaru. Wiążą się one z odmienności w wykładni pojęcia
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej”.
Większość przedstawicieli nauki prawa karnego stoi na stanowisku, że omawiany typ
czynu zabronionego może zostać popełniony z oboma postaciami zamiaru, tj. zarówno
z zamiarem bezpośrednim, jak i wynikowym 679.
Według poglądu alternatywnego, który występował głównie na gruncie k.k. z 1969 r.,
typ podstawowy sprzedajności w sektorze publicznym należy do tzw. przestępstw
znamiennych powodem działania 680. Zdaniem S. Frankowskiego, „[…] wprowadzenie do
przepisu znamienia wskazującego na motyw działania sprawcy powoduje taką konsekwencję,
że co do pewnych okoliczności (w rozpatrywanym przypadku tych, które objęte są
<<powodem>>) nie jest możliwe konstruowanie zamiaru ewentualnego” 681. Nawiązując do
tej myśli A. Spotowski stwierdza, iż „[…] w stosunku do znamienia <<w związku
z pełnieniem funkcji publicznej>> wymagany jest zawsze zamiar bezpośredni […]”682.
Natomiast w odniesieniu do pozostałych znamion typu podstawowego sprzedajności
urzędniczej Autor dopuszcza także możliwość wystąpienia zamiaru wynikowego 683. W
istocie zatem powyższy pogląd opiera się na założeniu dopuszczalności w polskim prawie
konstrukcji tzw. zamiaru niby-wynikowego (dolus quasi-eventualis), stworzonej przez Igora
Andrejewa 684, która jest niezwykle kontrowersyjna w doktrynie 685.
Należy jednak, jak się zdaje, zaakceptować pogląd pośredni w tym względzie,
dopuszczający możliwość posługiwania się taką konstrukcją, w której część znamion objętych
musi być zamiarem bezpośrednim, zaś co do pozostałych możliwy jest również zamiar
ewentualny, wyłącznie gdy ustawa znamiona podmiotowe wyraźnie łączy tylko z niektórymi
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znamionami przedmiotowymi czynu zabronionego 686. Pytanie jednak, czy z taką sytuacją
mamy do czynienia na gruncie art. 228 § 1 k.k. Krytykując stanowisko mniejszościowe
w doktrynie J. Lachowski argumentuje bowiem, iż byłoby one słuszne, gdyby przepis ten
wymagał, aby przyjęcie korzyści lub obietnicy następowało z powodu pełnienia funkcji
publicznej, tymczasem uregulowanie to wymaga jedynie związku z pełnieniem tej funkcji 687.
Tymczasem „to ostatnie sformułowanie jest bardziej pojemne” 688.
W moim przekonaniu, za w pełni zasadny należy uznać pogląd mniejszościowy. Nie
można bowiem zgodzić się z J. Lachowskim, iż motywem sprawcy sprzedajności w sektorze
publicznym nie jest pełnienie przez niego funkcji publicznej. Stanowisko takie prowadzi
bowiem do niepożądanych rezultatów polityczno-kryminalnych, a także jest sprzeczne
z unormowaniami międzynarodowymi. Pogląd ten został szerzej omówiony w innym miejscu
pracy 689. W konsekwencji należy uznać, że w stosunku do znamienia „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej” sprawca czynu z art. 228 § 1 k.k. działać musi z zamiarem
bezpośrednim, zaś w stosunku do wszystkich pozostałych znamion typu istnieje możliwość,
by działał z zamiarem ewentualnym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy łapówka jest
ukryta przez osobę udzielającą korzyści albo jej obietnicy690.
2.2. Strona podmiotowa przestępstw sprzedajności w modelu wąskim.
Również w przypadku przestępstw sprzedajności, określonych wedle modelu
wąskiego, nauka prawa karnego nie jest jednomyślna co do ich strony podmiotowej.
Zdecydowana większość przedstawicieli nauki prawa karnego dopuszcza możliwość
ich popełnienia zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym 691. Przykładowo,
według A. Spotowskiego, „brak jest bowiem podstaw do wyłączenia zamiaru ewentualnego
przy omawianym typie kwalifikowanym [art. 239 § 3 k.k. z 1969 r. – dop. M.I.], który jest
686
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skonstruowany analogicznie do typu podstawowego, a różni się od niego tylko tym, że
przyjęcie korzyści lub jej obietnicy wiąże się z czynnością stanowiącą naruszenie przepisów
prawa” 692. Zwolennicy omawianego poglądu wskazują na przykład osoby pełniącej funkcję
publiczną, która nie będąc pewną, czy czynność w zamian za którą przyjmuje korzyść stanowi
naruszenie przepisów prawa, godzi się jednak na to realizując czynność sprawczą 693. Należy
uznać, że wykluczenie odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji kłóciłoby się ze względami
natury polityczno-kryminalnej. Zawężenie strony podmiotowej omawianych typów wyłącznie
do zamiaru bezpośredniego wydatnie ograniczyłoby bowiem ich praktyczną skuteczność.
Kłóciłoby się to z celem ochronnym norm wynikających z typów przestępstw korupcyjnych.
Tymczasem również w przypadku działania z zamiarem ewentualnym mamy do czynienia
z wadliwością w procesie decyzyjnym, sprawca godzi się na odejście od kryteriów
podejmowania decyzji, którymi powinien się kierować. Dlatego też omawiany pogląd należy
podzielić, odrzucając wyrażane przez mniejszość nauki stanowisko, wedle którego
przestępstwa takie można popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim 694.
3. Znamiona strony podmiotowej przestępstw przekupstwa.
W przypadku przestępstw przekupstwa kwestia strony podmiotowej czynu nie jest
uzależniona od ich znamion czasownikowych, bowiem żadne z nich nie wskazuje na
szczególne zabarwienie motywacyjne działania sprawcy. Różnice w tej mierze mogą zatem
wynikać jedynie z odmienności w zakresie ich znamion modalnych.
3.1. Strona podmiotowa przestępstw przekupstwa w modelu szerokim.
W przypadku jedynego w polskim systemie prawa karnego przestępstwa
sprzedajności, ukształtowanego wedle założeń szerokiego modelu odpowiedzialności, tj. typu
z art. 229 § 1 k.k., w doktrynie prawa karnego występują rozbieżności co do wymaganej
w jego przypadku postaci zamiaru. Wiążą się one z odmienności w wykładni pojęcia
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej”.
Część przedstawicieli nauki prawa karnego stoi na stanowisku, że omawiany typ
czynu zabronionego może zostać popełniony z oboma postaciami zamiaru, tj. zarówno
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z zamiarem bezpośrednim, jak i wynikowym 695. Według J. Lachowskiego, proces
przewidywania i godzenia się może dotyczyć tego, że udzielana korzyść lub składana
obietnica ma związek z pełnieniem funkcji publicznej, że adresat takiej korzyści lub obietnicy
pełni funkcję publiczną, wreszcie, że sprawca ma do czynienia z korzyścią majątkową lub
osobistą 696.
Z drugiej strony twierdzi się, że przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. może zostać
popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim 697. Zdaniem P. Palki i M. Reut, „[…] istota
zachowania się sprawcy sprowadza się do chęci wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję
publiczną za wypełnienie przez nią obowiązku służbowego, będące skądinąd pozytywne dla
wręczającego” 698.
Zgodnie z poglądem pośrednim, typ podstawowy przekupstwa w sektorze publicznym
należy do przestępstw znamiennych powodem działania, przy których w stosunku do
znamienia objętego powodem działania nie jest możliwe działanie z zamiarem ewentualnym,
natomiast tą postacią zamiaru mogą być objęte pozostałe znamiona strony przedmiotowej
typu 699. W konsekwencji, zamiarem bezpośrednim musi być objęte znamię „związku
z pełnieniem funkcji publicznej”, zaś co do wszystkich pozostałych możliwe jest działanie
zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym 700.
W moim przekonaniu za trafne należy uznać przedstawione powyżej stanowisko
pośrednie. Użycie w przepisie sformułowania „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”
wyraźnie wskazuje na motyw sprawcy udzielającego (obiecującego udzielić) korzyści, co
sprawia, iż znamienia tego nie można objąć zamiarem ewentualnym. Nic natomiast nie
wyklucza, by zamiarem takim objęte były pozostałe znamiona strony przedmiotowej
omawianego typu.
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3.2. Strona podmiotowa przestępstw przekupstwa w modelu wąskim.
W przypadku przestępstw przekupstwa określonych wedle modelu wąskiego, sprawca
działa „aby skłonić do” określonego zachowania, „w zamian za” określone zachowanie lub
„za” określone zachowanie.
Takie określenie znamion modalnych omawianych typów sprawia, że większość
doktryny wyklucza możliwość dopuszczenia się ich z zamiarem ewentualnym 701. Zdaniem
J. Lachowskiego, działanie w zamian za określone zachowanie stanowi przejaw zawierania
pewnej transakcji, co do której trudno wyobrazić sobie działanie w zamiarze ewentualnym 702.
Z kolei według W. Kozielewicza, działanie sprawcy w takich przypadkach musi być
szczególnie umotywowane 703.
Zgodnie z ujęciem alternatywnym, omawiane typy dopuszczają także działanie
z zamiarem wynikowym 704. Zdaniem R. Zawłockiego (odnoszącego się do typu z art. 296a
§ 2 k.k.), „wyrażenie <<w zamian>> […] nie określa celu działania sprawców (zamiaru
bezpośredniego). Ustawodawca użyłby tutaj określenia <<w celu>> albo <<po to, aby>>,
obowiązujące wyrażenie oznacza zaś <<za to, aby>>” 705. Według Autora, sprawca nie musi
działać w celu wyrządzenia majątkowej szkody przedsiębiorstwu, może on jedynie
uwzględniać (zamierzoną) możliwość wyrządzenia takiej szkody 706. Nie zauważa on jednak
dwóch pozostałych zachowań ekwiwalentnych, w zamian za które wręczana jest łapówka, tj.
czynu nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalnej czynności preferencyjnej. Poza tym, za
niesłuszne należy uznać jego twierdzenia, iż sprawca przekupstwa nie określa celu działania
sprawcy. Celem tym jest właśnie to, by wspólnik korupcyjnej transakcji dokonał zachowania
ekwiwalentnego, ściśle określonego w danym przepisie. W przeciwnym razie nie udzielałby
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przecież łapówki. Przestępstwa, w których znamiona modalne określone są w taki sposób
(gdy sprawca działa „w zamian za”, „za” zachowanie innej osoby) są trafnie kwalifikowane
przez S. Frankowskiego do przestępstw znamiennych powodem działania 707. W moim
przekonaniu zatem za słuszne należy uznać stanowisko większościowe, wykluczające
w omawianych przypadkach działanie z zamiarem wynikowym.
3.3. Kwestia odpowiedzialności za tzw. prowokację korupcyjną (art. 24 k.k.).
W orzecznictwie sądowym pojawił się pogląd, zgodnie z którym, w sytuacji, w której
sprawca udziela lub obiecuje udzielić innej osobie łapówki po to, aby udowodnić fakt
działalności przestępczej osoby przyjmującej łapówkę, nie realizuje znamion strony
podmiotowej przestępstwa przekupstwa w sektorze publicznym 708. W uzasadnieniu wyroku
Sądu Apelacyjnego w Łodzi stwierdzono, iż „całe zachowanie oskarżonego ewidentnie
wskazuje, że nie działał on z zamiarem popełnienia przestępstwa (a jest to konieczny warunek
odpowiedzialności karnej), lecz w celu ujawnienia i udokumentowania przestępczej
działalności innej osoby. Działanie to było w pełni akceptowane, zorganizowane (założenie
tzw. pułapki kryminalnej), koordynowane, kierowane i zabezpieczane przez przedstawicieli
organu ścigania, a oskarżony miał w nim do spełnienia wyznaczoną mu określoną rolę. Jej
wykonanie nie może być w tym wypadku utożsamiane z rzeczywistą realizacją znamion
czynu zabronionego”. Warto przy tym zauważyć, że w uzasadnieniu judykatu brak jest
wzmianki, czy SA w Łodzi rozważał w takim przypadku kwestię odpowiedzialności karnej
z art. 24 k.k. (prowokacja) w zw. z art. 228 § 1 k.k.
Powyższe stanowisko spotkało się z krytyką przedstawicieli doktryny prawa
karnego 709. Zdaniem A. Barczak-Oplustil, „kwestia celu (nie motywu) wręczenia korzyści
majątkowej jest – z punktu widzenia realizacji znamion art. 229 – irrelewantna. Może być to
chęć uratowania życia dziecka czy też chęć, aby osoba przyjmująca łapówkę została
pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Oba cele nie dekompletują znamion strony
podmiotowej z art. 229. Istnieje jedynie możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej, ale
tylko w przypadku, w którym spełnione zostaną przesłanki określone w § 6 komentowanego
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S. Frankowski, Przestępstwa…, s. 111.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2001 r., II AKa 145/01, Prokuratura i Prawo –
wkładka z 2004 r., Nr 5, poz. 23.
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R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 23-25 do art. 229, s. 94-95; J. Lachowski
[w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 48 do art. 229.
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przepisu” 710. Autorka wskazuje, że takie „[…] zachowanie sprawcy ma charakter prowokacji,
o której mowa w art. 24, a raczej miałoby, gdyby nie specyficzna relacja typów opisanych
w art. 228 i 229. Podżeganie do popełnienia przestępstwa z art. 228 (przyjęcia korzyści
majątkowej lub osobistej albo obietnicy takiej korzyści), w sytuacji, w której podmiotem
mającym udzielić łapówki jest podżegacz (co jest najczęściej spotykane), stanowi zasadniczo
dokonanie przestępstwa z art. 229. Nie ma zatem podstaw do stosowania w tym przypadku
art. 22, ani tym bardziej art. 24. Zachodzi tutaj niewłaściwy zbieg przepisów” 711. Z kolei
w sytuacji, „[…] w której tzw. prowokacja zostaje przeprowadzona na podstawie
szczegółowej regulacji prawnej (…) i z zachowaniem wszystkich przewidzianych tam
procedur mamy do czynienia z zachowaniem zgodnym z prawem (działaniem w zakresie
przyznanych uprawnień), a zatem niemającym charakteru przestępstwa” 712.
Z kolei zdaniem J. Lachowskiego, „akceptacja poglądu zaproponowanego przez SA
w Łodzi prowadziłaby do dopuszczalności wyręczania organów upoważnionych do ścigania
przestępstw. W przedstawionej sytuacji podejrzewający o proceder korupcyjny powinien
zawiadomić organy ścigania, a nie samodzielnie podejmować czynności wykrywcze.
Podobnie należy podejść do tzw. prowokacji dziennikarskiej polegającej na udzieleniu
korzyści przez dziennikarza rejestrującego przebieg zdarzenia. W takich sytuacjach dochodzi
do popełnienia czynów bezprawnych, a ewentualne uchylenie odpowiedzialności może
nastąpić na podstawie klauzuli z art. 1 § 2 k.k.” 713. Autor uważa jednak, iż „[…] działanie
w celu wykrycia działalności przestępczej jest jednocześnie działaniem zmierzającym do
skierowania postępowania przeciwko osobie przyjmującej korzyść” 714, co – jak się zdaje,
gdyż nie wysławia tego wprost – prowadzi do wniosku, iż należy w takiej sytuacji zastosować
kumulatywną kwalifikację z art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 24 kk w zw.
z art. 11 § 2 k.k., przy wyłączeniu jednak odpowiedzialności karnej w przypadku legalnej
prowokacji policyjnej (np. art. 144a ustawy o Policji).
Inny pogląd na omawianą kwestię wyrażają O. Górniok i R. Zawłocki. W ich
przekonaniu, „przyjmując, iż wręczający korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję
publiczną w związku z jej pełnieniem sprawca nie zamierzał jej przekupić, ale jednak
710
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nakłonić do przyjęcia korzyści w celu skierowania przeciwko tej osobie postępowania
karnego, podlega on odpowiedzialności karnej na podstawie art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 229
§ 1 k.k. [powinno być: art. 228 § 1 k.k. – dop. M.I.], a jego motywacja wyłącza ewentualne
nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 23 § 2 k.k.)” 715.
Istnieją zatem cztery stanowiska dotyczące zakresu odpowiedzialności karnej osoby,
która wręcza osobie przekupywanej łapówkę w celu następczego skierowania przeciwko niej
odpowiedzialności karnej. Warto jedynie zauważyć, że identycznie należy oceniać sytuację
funkcjonariuszy organów uprawnionych do dokonywania tzw. kontrolowanego przyjęcia lub
wręczenia korzyści majątkowej 716 (czyli Policji 717, Centralnego Biura Antykorupcyjnego 718,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 719, Straży Granicznej 720, Żandarmerii Wojskowej721
oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego 722) lub ich tajnych współpracowników 723,
dokonujących takiej czynności z przekroczeniem swoich uprawnień (w szczególności
z naruszeniem obowiązującego wszystkie wymienione służby nakazu, by zmierzały one do
sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa). Brak dopełnienia tego wymogu
rodzi bowiem bezprawność działania tych osób 724 i nie może skutkować powołaniem się
przez nie na kontratyp działania w ramach uprawnień i obowiązków. Mogą one zatem
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O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 23-25 do art. 229, s. 94-95.
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ponosić odpowiedzialność, czy to z art. 24 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k.725, czy to ewentualnie
– co należy rozstrzygnąć – z art. 229 § 1 k.k.
W moim przekonaniu, za trafne należy uznać stanowisko prezentowane przez
J. Lachowskiego. Odnosząc się do poglądu, wyrażonego przez Sąd Apelacyjny, należy
zgodzić się z jego krytyką wyrażaną w doktrynie prawa karnego. Cel skierowania przeciwko
przekupywanej osobie jest irrelewantny z punktu widzenia znamion strony podmiotowej
przestępstw przekupstwa. Sprawca taki bez wątpienia realizuje znamiona strony
przedmiotowej czynu umyślnie 726. Jego motyw jest zaś w takiej sytuacji bez znaczenia.
Jednocześnie osoba taka wypełnia bez wątpienia znamiona przestępstwa prowokacji do
określonego typu sprzedajności (art. 24 k.k. w związku z odpowiednim przepisem
określającym ten typ). W moim przekonaniu nie można zaś uznać, że typy przekupstwa
pozostają w niewłaściwym zbiegu przepisów z typami prowokacji do sprzedajności, jak
uważa A. Barczak-Oplustil. Wniosek taki jest słuszny, w moim przekonaniu, jedynie
w odniesieniu do wzajemnego związku przestępstw przekupstwa i podżegania lub
pomocnictwa do odpowiadającego mu typu sprzedajności (np. art. 229 § 1 k.k. i art. 18
§ 2 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k.). W takim przypadku należy zastosować zasadę konsumpcji,
typ przekupstwa konsumować będzie wówczas odpowiadający mu typ podżegania lub
pomocnictwa do sprzedajności, oddaje bowiem całą zawartość kryminalnego bezprawia
zachowania sprawcy. Wynika to, jak trafnie zauważa A. Barczak-Oplustil, ze specyficznej
relacji zachodzącej między typami sprzedajności i przekupstwa. Najbardziej typowym
przypadkiem podżegania do przestępstwa sprzedajności jest bowiem udzielenie korzyści
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy (a zatem realizacja znamion przekupstwa). Jest tak
dlatego, gdyż udzielający łapówkę działa w celu wywołania u przekupywanego zamiaru jej
przyjęcia. Inaczej rzecz wygląda jedynie w sytuacji udzielenia łapówki w odpowiedzi na
żądanie osoby przekupywanej lub uzależnienie przez nią czynności służbowej od łapówki –
wówczas bowiem przekupujący nie wywołuje zamiaru przyjęcia łapówki, który już istnieje.
W takiej jednak sytuacji udzielenie korzyści albo jej obietnicy realizuje jednocześnie
znamiona pomocnictwa do sprzedajności. Z tych względów, przestępstwo przekupstwa
pochłania, oddając w pełni zawartość bezprawia czynu, odpowiadające mu przestępstwa
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podżegania lub pomocnictwa do sprzedajności. Inaczej jednak, moim zdaniem, rzecz ma się
w przypadku przestępstw przekupstwa i prowokacji do sprzedajności. Zakwalifikowanie
zachowania sprawcy wyłącznie z danego typu przekupstwa nie oddaje bowiem właśnie tego
szczególnie nagannego, potępianego przez ustawodawcę, celu, jakim jest skierowanie
przeciwko innej osobie postępowania karnego. O ile bowiem w typowym przypadku
popełnienia przestępstwa przekupstwa, jego sprawca realizuje jednocześnie znamiona
podżegania lub pomocnictwa do sprzedajności, sytuacja taka nie występuje w odniesieniu do
prowokacji do sprzedajności. Warto zaś podkreślić, że przestępstwo prowokacji, choć
zbliżone do podżegania, jest jednak typem sui generis o wyższym od niego w moim
przekonaniu stopniu społecznej szkodliwości. Mimo bowiem ustanowienia za prowokację
podobnych granic ustawowego zagrożenia do podżegania (o czym świadczy użycie
w przepisie art. 24 k.k. sformułowania „odpowiada jak za podżeganie”), ustawodawca
wyraźnie wyłączył w odniesieniu do prowokacji zastosowanie konstrukcji czynnego żalu
z art. 23 k.k. Jak trafnie podkreśla P. Kardas, „prowokacja, której celem jest doprowadzenie
do odpowiedzialności karnej osoby nakłanianej, stanowi przejaw zachowania niemoralnego
i z kryminalno-politycznego punktu widzenia nie uzasadnia możliwości korzystania
z dobrodziejstwa czynnego żalu” 727. Typ przekupstwa nie obejmuje zaś elementów
charakterystycznych dla prowokacji do sprzedajności, decydujących o jej szczególnej
naganności. W konsekwencji, uważam więc, że w omawianej sytuacji zachowanie sprawcy
powinno zostać ocenione prawnokarnie z zastosowaniem kumulatywnej kwalifikacji, np. art.
229 § 1 k.k. w zw. z art. 24 § 1 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Kwalifikacja taka powinna zostać również zastosowana (w dodatkowym połączeniu z art. 231
§ 1 k.k.) do działającego umyślnie funkcjonariusza służb specjalnych (lub ich tajnego
współpracownika) dokonującego prowokacji do przyjęcia łapówki z przekroczeniem
ustawowych warunków takiej operacji, określonych przykładowo w art. 19 ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dodatkowym skutkiem przedstawionego tu
rozumowania jest wyłączenie możliwości pełnej ekskulpacji sprawcy udzielającego korzyści
(albo jej obietnicy) w celu skierowania postępowania karnego przeciwko przekupywanemu,
a następnie informującego o tym fakcie organy ścigania (np. art. 229 § 6 k.k.). Odpowiednia
klauzula bezkarności wyłączy bowiem jedynie odpowiedzialność karną z art. 229 § 1 k.k., ale
już nie z art. 24 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k. Natomiast konsekwentne zaakceptowanie
stanowiska prezentowanego przez A. Barczak-Oplustil prowadziłoby do całkowitego
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wyłączenia odpowiedzialności karnej takiego sprawcy. Skoro bowiem klauzula bezkarności
wyłączyłaby odpowiedzialność z typu konsumującego (lex consumens), to czyniłaby to
również w odniesieniu do typu konsumowanego (lex consumptae). Pełne wyłączenie
odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji byłoby zaś, w mojej ocenie, głęboko niesłuszne
zarówno z punktu widzenia polityki kryminalnej, jak i funkcji sprawiedliwościowej prawa
karnego.
4. Znamiona strony podmiotowej przestępstw sprzedaży wpływów.
W przypadku przestępstw sprzedaży wpływów (art. 230 k.k., art. 48 ust. 1 u.s.)
w doktrynie dość jednolicie przyjmuje się, że możliwe jest wyłącznie ich popełnienie
z zamiarem bezpośrednim 728. Jak trafnie wskazuje A. Zoll, zamiar wynikowy jest w takich
przypadkach wykluczony ze względu na zawartą w omawianych przepisach szczególną
motywację sprawcy, tj. uzyskanie w zamian za pośrednictwo korzyści majątkowej lub
osobistej 729. E. Popek zauważa w tym kontekście, iż „znamię podmiotowe tego przestępstwa
[art. 244 k.k. z 1969 r. – dop. M.I.] wynika jednak z całej czynnej postawy sprawcy
rozwijającego z reguły gorączkową działalność, mającą na celu osiągnięcie korzyści. Taka
dynamiczna działalność, w wyniku której postępowanie sprawcy wyczerpuje znamiona
przestępstwa płatnej protekcji, nie da się pogodzić z <<obojętnym>> charakterem zamiaru
ewentualnego” 730. Przestępstwa te zaliczają się także do przestępstw znamiennych powodem
działania 731.
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5. Znamiona strony podmiotowej przestępstw kupna wpływów.
Również w przypadku przestępstw kupna wpływów w nauce przyjmuje się jednolicie,
iż mogą zostać popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim 732. Jak trafnie podkreśla
bowiem R.A. Stefański, sprawca udzielający lub obiecujący udzielić korzyści działa wówczas
po to, aby uzyskać pośrednictwo w osiągnięciu określonego w danym przepisie celu 733.
Ustawa wskazuje zatem powód, dla którego działa sprawca 734. Należy więc uznać, iż w razie
nieobejmowania znamion przedmiotowych typu zamiarem bezpośrednim, a ewentualne
godzenie się, iż są spełnione, czyni zachowanie sprawcy prawnokarnie irrelewantnym 735.
Kwestię odpowiedzialności za tzw. prowokację korupcyjną (art. 24 k.k.) należy na
gruncie przestępstw kupna wpływów rozpatrywać analogicznie, jak na gruncie przestępstw
przekupstwa 736.

732

Zob. R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej…, s. 15; B. Mik, Nowela…, s. 167; O. Górniok, R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 9 do art. 230a, s. 107; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom
II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 230,a s. 1201; J. Potulski [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki,
s. 597-598.
733
R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej…, s. 14-15.
734
Tamże, s. 15.
735
Tamże.
736
Por. rozważania powyżej.
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Część druga. Znamiona poszczególnych typów przestępstw
korupcyjnych.
Przedmiotem analizy w następnej kolejności są znamiona, różnicujące poszczególne
typy przestępstw korupcyjnych. Rozważania te należy przeprowadzić ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki dóbr prawnych, chronionych przez dane typy czynów
zabronionych.
Jak przyjmuje się powszechnie w polskiej doktrynie prawa karnego, jednym
z centralnych pojęć nauki o przestępstwie jest pojęcie „przedmiotu ochrony”, czyli tego dobra
społecznego, które chroni dana norma sankcjonowana 737. Pojęcie to jest używane zamiennie z
terminem „dobro prawne” 738. Jak wskazuje się w nauce, „w przepisie ustawy karnej
najczęściej nie ma wprost wskazanego dobra chronionego normą sankcjonowaną, z którą jest
sprzężona zawarta w przepisie karnym norma sankcjonująca. Dobro prawne zagrożone
czynem zabronionym można wyinterpretować z przepisu. Często pomocne tu będzie
umieszczenie przepisu w odpowiednim rozdziale części szczególnej kodeksu karnego” 739.
Pojęcie dobra prawnego wiąże się ściśle z zagadnieniem tzw. funkcji ochronnej prawa
karnego 740. Należy zaakceptować pogląd, zgodnie z którym atak na dobro prawne, choć nie
jest wymieniony expressis verbis w przepisach części szczególnej k.k. lub przepisach
statuujących typy pozakodeksowe, stanowi zawsze jedno ze znamion typu czynu
zabronionego 741.
Jak podkreśla Włodzimierz Wróbel, „pojęcie dobra prawnego wykorzystywane jest
w procesie interpretacji jako instrument służący uadekwatnianiu imperatywu płynącego z

737

Zob. m. in.: A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 64 do art. 1, s. 65; tenże [w:] System Prawa
Karnego…Tom 2, red. T. Bojarski, s. 241-246; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym
charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995,
s. 187-203; I. Andrejew, Polskie…, s. 162-168; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia,
wyd. 2, Warszawa 1994, s. 254-259; A. Marek, Prawo karne, wyd. 9, Warszawa 2009, s. 109-112; W. Wróbel,
Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego [w:] Aktualne problemy prawa karnego.
Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009,
s. 619-631; H. J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, „Ruch Prawniczy,
Socjologiczny i Ekonomiczny” z 2002 r., Nr 1, s. 1-19.
738
Por. R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 619. Co do pojęcia „dobro prawne” por. m. in. także: A. Zoll [w:] System
Prawa Karnego. Tom 2, red. T. Bojarski, s. 241-246; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 39-42; W. Wróbel,
Pojęcie…, s. 619-631; H. J. Hirsch, W kwestii…, s. 1-19.
739
Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 179.
740
Por. m. in.: A. Zoll [w:] System Prawa Karnego…Tom 2, red. T. Bojarski, s. 241-253; W. Wróbel, A. Zoll,
Polskie…, s. 39-42.
741
Tak m. in. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 64 do art. 1, s. 65.
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normy sankcjonowanej i sankcjonującej. Można w sposób generalny stwierdzić, że dokonuje
się tego na poziomie wykładni funkcjonalnej (celowościowej), jakkolwiek <<ochrona dóbr
prawnych>> jest tylko jednym z celów prawa karnego i stosowania sankcji karnej. Owo
uadekwatnienie generalnych norm wynikających z przepisów prawa karnego ma swoje
zakorzenienie w zasadzie ultima ratio tej gałęzi prawa oraz konstytucyjnej zasadzie
proporcjonalności. Jeżeli państwo decyduje się na tak drastyczne ograniczenie praw
i wolności jednostki, jakim jest zastosowanie sankcji karnej, to w każdym przypadku
konieczne jest sprawdzenie, czy jest to niezbędne w perspektywie celów, jakie prawo karne
ma realizować, w tym celu <<ochronnego>>. Brak byłoby więc usprawiedliwienia dla
stosowania tej sankcji w przypadku, gdy dane zachowanie, formalnie realizujące znamiona
typu czynu karalnego, nie zagrażałoby w rzeczywistości żadnemu dobru prawnemu.
Odwołanie do dobra prawnego pojawia się wówczas, gdy wyniki wykładni dokonane
w płaszczyźnie reguł językowych prowadzą do rozstrzygnięć nie znajdujących uzasadnienia
w celu ustanowienia normy sankcjonującej” 742. Autor wskazuje również, że „[…] wskazanie
na konkretne dobro prawne może w sposób istotny wpływać na interpretację znamion danego
typu

czynu

zabronionego,

zwłaszcza

w

przypadku

niejednoznaczności

znaczeniowego poszczególnych znamion w płaszczyźnie językowej”

743

zakresu

. Zdaniem W. Wróbla,

„[…] rozwijana w orzecznictwie Sądu Najwyższego praktyka tzw. kreatywnej wykładni
prawa, jakkolwiek uzasadniona niskim poziomem tworzonych przez ustawodawcę tekstów
aktów prawnych, w coraz szerszym zakresie wprowadza argumentację umożliwiającą
podważenie jednoznaczności językowej tekstu prawnego w imię racjonalizacji celowościowej
wykładni. W takiej sytuacji szczególnie istotne stają się mechanizmy pozwalające na
precyzyjne

odtworzenie

celów

ochronnych

normy

prawnokarnej

odpowiadających

preferencjom ustawodawcy. Mechanizmy te powinny zapobiegać zbytniej dowolności
w stosowaniu przez sądy wykładni funkcjonalnej i adaptacyjnej. Jeżeli bowiem sam tekst
opisu znamion typu czynu zabronionego nie stanowi szczególnej bariery dla sądowej
wykładni funkcjonalnej, można wpłynąć na tę wykładnię poprzez wyraźne określenie
przedmiotu ochrony, który staje się punktem wyjścia dla tego rodzaju wykładni” 744. Założenie
Autora wydaje się w pełni trafne. Dobro prawne chronione przez dany typ czynu
zabronionego powinno stanowić punkt centralny interpretacji funkcjonalnej przepisu
742

W. Wróbel, Pojęcie…, s. 623.
Tamże, s. 627. Zob. także H. J. Hirsch, W kwestii…, s. 11, który zauważa, że „[…] powszechnie akceptowana
jest funkcja, jaką pojęcie dobra prawnego spełnia w procesie wykładni prawa pozytywnego […]”.
744
W. Wróbel, Pojęcie…, s. 627.
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statuującego dany typ. Należy przy tym zastrzec, że interpretacja w oparciu o pojęcie dobra
prawnego (przedmiotu ochrony) nie powinna jednak nigdy wykraczać poza granice
językowego znaczenia zwrotów użytych w przepisach prawa karnego, o ile prowadziłaby do
ustanowienia bądź rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej. Wykładnia w oparciu
o pojęcie dobra prawnego może mieć zatem wyłącznie charakter interpretacji zawężającej
podstawy odpowiedzialności karnej.
Skoro dobro prawne jest tak istotnym elementem w procesie interpretacji prawa,
powstaje naturalne pytanie o metody ustalania, jakie w istocie dobro chronione jest przez
określone normy prawa karnego. W. Wróbel wskazuje słusznie w tym kontekście, że
„niekiedy zagrożenie dla dobra prawnego wprost wskazane jest w przepisach ustawy karnej
[…]. W innych przypadkach naruszenie takie lub zagrożenie można wyprowadzić ze sposobu
określenia skutku stanowiącego znamię typu czynu zabronionego […]” 745. Rzecz jednak
w tym, że z tego typu przypadkami nie mamy, co do zasady, do czynienia w przestępstwach
korupcyjnych. Wyjątkiem może tu być wskazywany przez Autora przykład fragmentu art.
296a § 1 k.k., mówiący o zachowaniu „mogącym wyrządzić szkodę majątkową”
reprezentowanej przez sprawcę sprzedajności gospodarczej jednostki organizacyjnej
prowadzącej działalność gospodarczą 746. W tym bowiem wypadku ustawodawca wprost
wskazał na wartość podlegającą ochronie przez jedną z określonych alternatywnie w art. 296a
§ 1 k.k. norm sankcjonujących, ograniczając tym samym zakres wykładni funkcjonalnej 747.
W. Wróbel wskazuje w tym kontekście na istotne znaczenie, jakie dla ustalenia
przedmiotu ochrony danego typu czynu zabronionego ma jego umiejscowienie w konkretnym
określonym nazwowo rozdziale kodeksu karnego. Zdaniem Autora, takie umiejscowienie
stanowi szczególny sposób wskazania na dobro prawne chronione przez normy
sankcjonujące 748.

Według

niego,

„sformułowanie

<<przestępstwa

przeciwko…>>

niewątpliwie pełni funkcję klasyfikującą i porządkującą, nie można jednak pomijać także
normatywnego charakteru tytułu rozdziału, w jakim umieszczono konkretny typ czynu
zabronionego i jego znaczenie w perspektywie interpretacji znamion tego typu” 749. Wydaje
się, że rozważania powyższe nie mogą nie mieć wpływu na sposób wykładni typów
przestępstw korupcyjnych.
745

W. Wróbel, Pojęcie…, s. 627.
Tamże, s. 628.
747
Ibidem.
748
W. Wróbel, Pojęcie…, s. 628.
749
Tamże.
746
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W nauce prawa karnego wyróżnia się tradycyjnie tzw. rodzajowy i indywidualny
(szczególny) przedmiot ochrony750. I tak, za rodzajowy przedmiot ochrony uważa się dobro
prawne chronione przez grupę przepisów karnych, z reguły zamieszczonych w jednym
rozdziale Kodeksu karnego 751. Z kolei indywidualnym przedmiotem ochrony jest to dobro,
które jest przedmiotem ochrony konkretnego przepisu prawnokarnego, bądź na które
skierowany został zamach przestępny752.
Na przedmiot ochrony przestępstw korupcyjnych spojrzeć można w dwóch aspektach
– jakie podmioty są chronione przez dany typ czynu zabronionego (aspekt podmiotowy
ochrony) i jakiego rodzaju działalność tych podmiotów (jakie standardy tej działalności)
podlegają ochronie (aspekt przedmiotowy ochrony).

Rozdział V. Przestępstwa korupcyjne przeciwko
instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

działalności

Typy przestępstw korupcyjnych przeciwko działalności instytucji państwowych
i samorządu terytorialnego określają zachowania karalne, stanowiące „jądro” przestępczości
korupcyjnej. Wynika to z historycznego rozwoju antykorupcyjnego prawa karnego, który
rozpoczął się właśnie od spenalizowania zachowań korupcyjnych w sektorze państwowym
(a następnie w sektorze samorządu terytorialnego, który w polskim systemie prawa
administracyjnego stanowi część państwa).
W tym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza poszczególnych problemów
wykładniczych rodzących się na tle tych typów przestępstw korupcyjnych. Rozpocząć ją
należy od określenia obu aspektów ochrony (przedmiotowego i podmiotowego) przewidzianej
przez przepisy przestępstw korupcyjnych odnoszących się do sektora publicznego.
W dalszej kolejności rozważaniom podlegać będą problemy związane z interpretacją
poszczególnych typów przestępstw korupcyjnych, zawartych w Rozdziale XXIX k.k.

750

Por. m. in.: L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 15, Warszawa 2009, s. 88; A. Marek, Prawo…, wyd. 9, s. 110111; M. Cieślak, Polskie…, s. 257-258.
751
Zob. m. in.: L. Gardocki, Prawo…, s. 88; A. Marek, Prawo…, wyd. 9, s. 110; M. Cieślak, Polskie…, s. 257258.
752
Por. m. in.: L. Gardocki, Prawo…, s. 88; A. Marek, Prawo…, wyd. 9, s. 110; M. Cieślak, Polskie…, s. 257258.
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1. Rodzajowy przedmiot ochrony przestępstw przeciwko działalności instytucji
państwowych i samorządowych (Rozdział XXIX k.k.).
1.1. Aspekt przedmiotowy ochrony.
Rodzajowym

przedmiotem

ochrony

przestępstwa

sprzedajności

w

sektorze

publicznym (art. 228 k.k.), przekupstwa w sektorze publicznym (art. 229 k.k.), sprzedaży
wpływów w sektorze publicznym (art. 230 k.k.) oraz kupna wpływów w sektorze publicznym
(art. 230a k.k.) jest „działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego”, co
wynika z tytułu Rozdziału XXIX k.k., w którym zawarte są te typy przestępstw 753. Jak trafnie
zauważa Paweł Bachmat, k.k. z 1997 r. „w porównaniu z kodeksem karnym z 1969 r. pominął
w tytule rozdziału kategorię instytucji społecznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia ma to
świadczyć o rezygnacji ze szczególnej ochrony ich działalności” 754. Działalność organizacji
społecznych nie mieści się więc w rodzajowym przedmiocie ochrony typów przestępstw,
zawartych w Rozdziale XXIX k.k. Podobnego zdania jest również A. Zoll, który twierdzi, że
„nie ma podstaw, aby na równi z instytucjami państwowymi i samorządowymi chronić
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie lub organizacje społeczne. Kodeks karny wyraźnie
oddziela od siebie sferę władzy publicznej od sfery gospodarczej” 755. Ta ostatnia jest bowiem
chroniona przez przepisy Rozdziału XXXVI k.k. 756 Zdaniem Oktawii Górniok, „[…]
instytucje […] nie są objęte tą ochroną w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej,
jeśli wykonują ją jako równoprawni z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego w oparciu
o przepisy prawa prywatnego, a nie publicznego. Natomiast korzystają z niej, podejmując
w sferze gospodarczej działania organizacyjne, wynikające z ich uprawnień władczych w
danym zakresie. Wówczas bowiem, sprawując funkcje publiczne, interweniują w działalność
gospodarczą, lecz nie uprawiają jej jako podmioty gospodarcze” 757. Powyższe zagadnienie
wiąże się ściśle z możliwością uznawania za „instytucje państwowe” lub „instytucje
753

Zob. m. in. P. Bachmat, Przedmiot przestępstw sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję
publiczną, część I, „Jurysta” z 2005 r., Nr 10-11, s. 17.
754
Tamże. Zob. również uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne –
z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 198-199.
755
A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 706.
756
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 4 uwag wprowadzających do Rozdziału
XXIX, s. 1072.
757
Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 1 uwag wprowadzających, s. 13. Podobnie
również m. in.: E. Pływaczewski [w:] Kodeks…, red. O. Górniok, teza 1 uwag wprowadzających do Rozdziału
XXIX, s. 728; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 4 uwag wprowadzających do
Rozdziału XXIX, s. 1072-1073.
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samorządu terytorialnego” przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw komunalnych oraz
spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Kwestia ta zostanie omówiona poniżej.
W doktrynie zauważa się słusznie, że „włączone do tytułu określenie <<działalność>>
wskazuje, iż to nie sam byt wymienionych w nim podmiotów, ale działalność, jaką rozwijają,
chroniona jest przepisami tego rozdziału. Ochrona obejmuje zatem tylko takie czynności
podejmowane w tych instytucjach, jakie służą realizacji celów wyznaczonych im do
spełnienia w życiu publicznym” 758. Ochroną objęto zatem prawidłowe funkcjonowanie tych
instytucji. Przedmiotem ochrony Rozdziału XXIX k.k. jest więc „działalność” instytucji
państwowych i samorządu terytorialnego, w aspekcie jej sprawności, rzetelności,
bezstronności. Należy również odnotować słuszny pogląd A. Spotowskiego, zgodnie z którym
„ponieważ niezbędnym warunkiem funkcjonowania organów państwowych jest posiadanie
przez nie autorytetu, przeto do przestępstw objętych przez rozdział XXXII [k.k. z 1969 r. –
dop. M. I.] ustawodawca zaliczył czyny godzące nie tylko w działalność, ale i w autorytet
organów i instytucji państwowych” 759. Należy przy tym podkreślić, że rzetelność i sprawność
działania instytucji publicznych jest jedną z najistotniejszych wartości konstytucyjnych, a ich
zapewnienie stanowiło jeden z podstawowych celów ustanowienia Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r., co wprost wynika z treści jej Preambuły 760. Uregulowania zawarte
w Rozdziale XXIX k.k. stanowią przejaw realizacji ochrony tych wartości konstytucyjnych.
Należy zgodzić się z P. Bachmatem, że mówiąc o ochronie działalności instytucji
publicznych, posługujemy się pewnym skrótem myślowym, w istocie chodzi bowiem
o ochronę określonego standardu tej działalności, wyznaczonego w obowiązującym porządku
prawnym 761.
Jak trafnie zauważa P. Bachmat, dobro prawne będące przedmiotem ochrony
przestępstw z art. 228 i 229 k.k. posiada złożony charakter 762. Uznać należy, że uwaga ta
zachowuje aktualność także w odniesieniu do przestępstw określonych w art. 230 i 230a k.k.
758

Zob. O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 1 uwag wprowadzających, s. 13. Por.
również A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV. Część II, red. I. Andrejew, L. Kubicki,
J. Waszczyński, s. 527; P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 18.
759
A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV. Część II, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński,
s. 527.
760
„pragnąc […] działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność […] ustanawiamy
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej” – por. Preambuła do Konstytucji RP.
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Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 5.
762
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 5-6.
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Ochroną przewidzianą przez te przepisy objęte są pewne określone normatywnie standardy,
stawiane instytucjom publicznym na co dzień 763. Rzecz bowiem w tym, że przyjmowanie
przez osoby pełniące funkcje publiczne nienależnych korzyści doprowadza do naruszenia
tych standardów ich działalności. Autor trafnie dopatruje się zasadniczych ram działalności
instytucji publicznych w przepisach Konstytucji RP, wskazując jako podstawowe kryterium
oceny działalności władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, jej zgodność z zasadą
demokratycznego

państwa

prawnego

(art.

2

Konstytucji) 764.

Innymi

przepisami

wskazywanymi przez P. Bachmata jako statuujące standard działalności publicznej są: art.
7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa (zasada praworządności formalnej), art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
statuujący zasadę równości wobec prawa, której rozwinięciem jest sformułowanie, że
„wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz art.
1 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli, co z kolei prowadzi do wniosku, że organy władzy publicznej powinny się
kierować w swojej działalności dobrem wspólnym (interesem publicznym), nie zaś
prywatnymi interesami grup czy jednostek 765. P. Bachmat wskazuje słusznie, że czyny
korupcyjne dokonywane przez lub w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne naruszać
mogą każdą z tych zasad konstytucyjnych 766. Działalność publiczna (służąca realizacji zadań
publicznych) powinna być zgodna z przepisami prawa (respektować zasadę praworządności
formalnej), nie tylko z normami prawnokarnymi, ale generalnie z całym obowiązującym
porządkiem prawnym, w tym np. ze szczegółowymi procedurami dokonywania określonych
czynności 767. Powinna także mieć na uwadze dobro wspólne wszystkich obywateli (interes
publiczny) 768. W doktrynie prawa administracyjnego mówi się w tym kontekście o zasadzie
uwzględniania w postępowaniu administracyjnym interesu społecznego i słusznego interesu
obywateli (art. 7 k.p.a.) 769. Należy stwierdzić, że praktyki korupcyjne osób pełniących funkcje
publiczne rodzą szczególne zagrożenie właśnie dla określonej w art. 1 Konstytucji RP zasady,
iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wskutek przyjęcia
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Tamże, s. 5.
Tamże.
765
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6.
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Ibidem.
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P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6.
768
Tamże.
769
Szerzej na ten temat por. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Nb. 13-18 do art. 7, s. 6064.
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nienależnej korzyści, osoba pełniąca funkcję publiczną, przestaje bowiem kierować się
w swej działalności interesem publicznym, realizując partykularne interesy przekupującej jej
osoby (grupy osób). Czyny korupcyjne naruszają również standardy działalności publicznej,
wypływające z zasady demokratycznego państwa prawa, takie jak powinność kształtowania
pozytywnych postaw obywateli względem państwa (wyrażona np. w art. 8 k.p.a. jako zasada
pogłębiania zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej) 770,
w szczególności postawy szacunku dla osób pełniących funkcje publiczne oraz
reprezentowanych przez nie instytucji, wyrażającej się w poszanowaniu ich autorytetu,
powagi i dobrego imienia 771. Trudno zaś mówić o szacunku obywateli dla osób pełniących
funkcje publiczne w przypadku panującego w społeczeństwie przeświadczenia o ich
podatności na korupcję. Należy również wspomnieć o konieczności przestrzegania przez
osoby pełniące funkcje publiczne, w związku z pełnieniem przez nich tych funkcji, zasady
bezstronnego i jednakowego traktowania obywateli 772. Realizacja tej zasady również jest
zagrożona w wysokim stopniu przez czyny korupcyjne w sektorze publicznym.
Z oczywistych bowiem powodów osoba pełniąca funkcję publiczną jest skłonna traktować
lepiej w ramach wykonywania nałożonych na nią obowiązków, tych osób, które udzieliły jej
(obiecały udzielić) korzyści. Osoby, które nie odwołują się do korupcji podczas kontaktów
urzędowych z osobami realizującymi zadania publiczne, mogą spotkać się z gorszym
traktowaniem niż osoby korumpujące urzędników publicznych. Sytuacja taka oczywiście
podważa również w zasadniczy sposób autorytet państwa i zaufanie do jego instytucji. Jak
trafnie podkreśla się w doktrynie prawa karnego, zarówno przyjęcie, jak i wręczenie łapówki
przez osobę pełniącą funkcję publiczną „[…] narusza standard normalnego, efektywnego,
prawidłowego prawem określonego trybu funkcjonowania danej instytucji, który sprowadza
się do dokonywania określonych czynności w zgodzie z obowiązującymi procedurami” 773.
W literaturze zauważono, że przepisy o sprzedajności mają chronić także działalność
instytucji publicznych w zakresie pełnienia funkcji publicznej bez uzyskiwania korzyści
ubocznych 774. Jak zauważył bowiem z właściwą sobie elegancją Władysław Wolter,
„ewentualne relutum za funkcje publiczne, które nie świadczone bezpłatnie, przysługuje
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Zob. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Nb. 1-9 do art. 8, s. 64-68.
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6.
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P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6.
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Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6 i przywołaną tam literaturę przedmiotu.
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Zob. O. Chybiński [w:] O. Chybiński, W. Gutenkust, W. Śliwa (red.), Prawo karne. Część szczególna,
Warszawa 1980, s. 448.
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Skarbowi Państwa, a nie funkcjonariuszowi publicznemu” 775. Przepisy o sprzedajności
w sektorze publicznym mają również chronić bezinteresowność osób, realizujących funkcje
publiczne oraz instytucji, w ramach których osoby takie działają 776, nie w rozumieniu ich „ainteresowności” (czyli stanu, w którym nie realizują one żadnego interesu), lecz obowiązku
kierowania się w swojej działalności interesem publicznym jako interesem nadrzędnym oraz
przyjęcia postawy „[…] urzędniczego altruizmu, czyli nie kierowania się perspektywą
uzyskania od petenta jakichkolwiek korzyści w rewanżu za załatwienie sprawy” 777. Zdaniem
niektórych przedstawicieli doktryny, oddzielanie od siebie bezstronności i prawidłowości
działalności instytucji publicznych nie jest prawidłowe, gdyż warunkiem koniecznym
prawidłowości działania tych instytucji jest jej bezinteresowność 778. W nauce zauważa się
również trafnie, że czyny korupcyjne w sektorze publicznym naruszają zasadę bezstronności,
a także jednakowego i obiektywnego traktowania obywateli w sferze publicznej 779. Wreszcie,
w doktrynie prawa karnego występuje trafne stanowisko, zgodnie z którym przedmiotem
ochrony omawianych przepisów jest autorytet instytucji publicznych i zaufanie społeczne do
ich działalności 780. P. Palka i M. Reut zauważają w tym kontekście, że karalność
sprzedajności i przekupstwa w sektorze publicznym ma chronić nie tylko nieprzekupne
sprawowanie władzy, ale także społeczne przekonanie, że władza jest nieprzekupna 781.
Zaufanie do instytucji publicznych budowane jest bowiem na przeświadczeniu, że struktury te
działają w zgodzie z przepisami prawa, kierując się w swoim postępowaniu interesem
publicznym, nie zaś prywatnym skorumpowanych urzędników 782. Przestępstwa sprzedajności
i przekupstwa w sektorze publicznym skutkują także naruszeniem dobrego imienia instytucji,
w ramach których wykonuje się zadania publiczne 783. Dobre imię organów lub instytucji,
w ramach których dokonano czynu korupcyjnego, objęte jest zakresem przedmiotem ochrony
omawianych przepisów 784.
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W. Wolter [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 751.
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1980 r., III KR 269/80, OSNPG z 1981 r., Nr 6, poz. 70.
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P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 6.
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Zob. m. in. M. Surkont, Łapownictwo, s. 37.
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Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 7 i przywołaną tam literaturę.
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Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 3 do art. 228, s. 1143; O. Górniok
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 5 do art. 228, s. 54; J. Skorupka, Ochrona…, s. 63-64; P. Bachmat,
Przedmiot…, cz. II, s. 7.
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P. Palka, M. Reut, Korupcja w nowym Kodeksie karnym, Kraków 1998, s. 17.
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Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 7 i przywołaną tam literaturę.
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P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 8.
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Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1980 r., III KR 269/80, OSNPG z 1981 r., Nr 6, poz. 70.
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Przez „instytucje” w doktrynie prawa karnego rozumie się „[…] zakłady o charakterze
publicznym, zajmujące się określonym rodzajem spraw, działające w jakiejś dziedzinie”,
którą są „[…] sprawy publiczne należące do kompetencji instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego” 785. Takie ujęcie koresponduje ze znaczeniem językowym tego rzeczownika.
W ujęciu słownikowym bowiem „instytucja” to „1. „zakład o charakterze publicznym
zajmujący się określonym zakresem spraw, 2. zespół norm prawnych lub obyczajowych
dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia, 3. organizacja działająca na podstawie tych
norm” 786. Wydaje się oczywiste, że kodeks karny posługuje się wyrazem „instytucja”
w pierwszym przywołanym powyżej znaczeniu. Użyte w tytule Rozdziału XXIX k.k.
dookreślenie „[…] państwowe i samorządu terytorialnego” należy zaś rozumieć w ten sposób,
że „[…] prowadzona przez nie działalność odnosi się do zadań publicznych, wiąże się
z realizacją tzw. władztwa państwowego i odbywa się w sferze uregulowanej prawem
publicznym” 787. Wydaje się zatem, że kluczowym wyróżnikiem instytucji państwowych
i samorządu terytorialnego jest wykonywanie przez nie, nadanych im konstytucyjnie
i ustawowo, zadań publicznych, w szczególności służących realizacji konstytucyjnych
obowiązków państwa wobec obywateli (np. obowiązków będących korelatem prawa
obywateli do ochrony zdrowia albo prawa do nauki – por. art. 68 ust. i 70 ust. 1 Konstytucji
RP) 788. Nie ma natomiast podstaw interpretacja zawężająca zakres pojęcia instytucji
państwowej wyłącznie do takich struktur państwowych, których zadaniem jest podejmowanie
decyzji o charakterze władczym 789. Rzecz bowiem w tym, że za anachroniczny i niesłuszny
należy uznać pogląd, że istotą działania instytucji państwowych i samorządowych jest
dysponowanie władztwem publicznym 790. Nie wdając się w tym miejscu w zbyt obszerne
rozważania, należy stwierdzić, że w nauce prawa administracyjnego poza funkcją władczą
administracji publicznej (z którą można utożsamiać władztwo publiczne) wyróżnia się między
innymi funkcję świadczącą, czy funkcję właścicielską, przejawiającą się w zarządzaniu

785

O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 1 uwag wprowadzających, s. 13
Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl, hasło „instytucja”.
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majątkiem publicznym 791. Funkcje współczesnego państwa są o wiele dalej idące niż tylko
sprawowanie władztwa publicznego. Trzeba tu w szczególności wspomnieć o funkcji tzw.
administracji świadczącej państwa, wiążącej się ze świadczeniem usług niematerialnych na
rzecz obywateli przez organy publiczne 792. Zgodnie ze znaczeniem przyjmowanym w nauce
prawa administracyjnego, administrację świadczącą polegającą na świadczeniu usług określa
się jako ciągłe i nieograniczone w czasie zaspakajanie potrzeb za pomocą działalności
ludzkiej, przy czym jej rezultatem jest zaspokojenie potrzeby określonej najczęściej przez
indywidualne cechy odbiorcy, a bezpośredni skutek wykonania usługi nie polega na
wytworzeniu dobra materialnego 793. Znaczenie tej funkcji państwa znacznie wzrosło
w państwach Europy Zachodniej w II połowie XX wieku, zwłaszcza pod wpływem doktryny
tzw. państwa dobrobytu (welfare state, państwo opiekuńcze) 794. U podstaw modelu państwa
opiekuńczego leży idea powszechnego i równego dostępu do dóbr publicznych, przy czym
chodzi tu nie tylko o wspomaganie upośledzonych warstw społecznych, ale także
o bezpłatność i powszechność dostępu do owych dóbr 795. System redystrybucyjny polega na
tym, że państwo wyznacza zakres zadań publicznych, a przez to – granice świadczenia usług
przez podmioty publiczne, a nawet niepubliczne, zaś wykonywanie tych zadań finansowane
jest z budżetów publicznych 796. Z jednej strony, państwo pobiera różnego rodzaju daniny
publiczne, z drugiej zaś, finansuje z nich zaspakajanie potrzeb społecznych w postaci np.
bezpłatnego szkolnictwa czy bezpłatnej opieki lekarskiej 797. W doktrynie prawa
administracyjnego wyróżnia się liczne cechy administracji świadczącej 798. Bez wątpienia
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Zob. P. Bachmat, Przedmiot…,, s. 22; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 1, Warszawa 2005,
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Zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005, s. 29-38.
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Są one następujące: 1) podmiotem, do którego adresuje ona swą działalność jest człowiek, zaś celem tej
działalności jest świadczenie usług zaspakajających jego potrzeby indywidualne lub zbiorowe, 2) kluczowym
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pomocą form niewładczych, 5) stosunki prawne między nią a obywatelami nie są ściśle regulowane przez
188

tego rodzaju działalność również mieści się w zakresie rodzajowego przedmiotu ochrony
Rozdziału XXIX k.k., zadania z zakresu administracji świadczącej stanowią bowiem część
zadań publicznych. Przez pojęcie zadań publicznych rozumie się w nauce prawa
administracyjnego „[…] zadania państwa, które wykonuje ono samodzielnie, za pomocą
swoich organów albo przekazuje je na rzecz innych podmiotów administracji publicznej” 799.
Niekiedy w tym kontekście mówi się o funkcjach państwa i funkcjach podmiotów
administracji publicznej, podlegających nieustannym zmianom powodowanym przez czynniki
wewnętrzne i zewnętrzne, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów ekonomicznych, kryzysu modelu
państwa opiekuńczego, niewydolności redystrybucji zasobów przez centrum i reorientację
programowo-polityczną partii politycznych 800. Podkreśla się, że przekazanie przez państwo
zadań nie narusza ich państwowego charakteru 801. Słowo „publiczny” dookreśla cele, zadania
i kompetencje państwa i podmiotów, na rzecz których przekazało ono ich wykonywanie,
będąc

także

uznawane

za

dyrektywę

kierowania

się

dobrem

ogólnym,

a

nie

indywidualnym 802. Co istotne, przejęcie wykonywania zadań publicznych przez podmioty
prywatne sprawia, że w zakresie ich realizowania takie podmioty muszą kierować się
zasadami właściwymi dla administracji publicznej 803. Zdaniem Małgorzaty Stahl, „określenie
<<zadania publiczne wykonywane przez administrację publiczną>> oznacza zadania państwa
jako pierwotnego podmiotu władzy publicznej, które państwo określa na płaszczyźnie
prawnej, przesądza też, kto będzie je wykonywał i w jakiej formie prawnej oraz zadania
przepisy prawne, a ich podstawą prawną często są ogólne normy zadaniowe lub kompetencyjne, 6) jej
konstytucyjnym kanonem jest równość w dostępie do świadczeń, co oznacza, że nie może być norm prawnych
dyskryminujących w korzystaniu z usług, a także w równym dostępie do różnych rodzajów usług oferowanych
przez zakłady publiczne, 7) jej kanonem powinna być także powszechna dostępność usług, chociaż może być
ona ograniczona określonymi wymogami wynikającymi z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (np. matura
w dostępie do szkoły wyższej) bądź ustaleniami podmiotów administracji świadczącej w ramach władztwa
zakładowego (np. egzamin wstępny do szkoły wyższej), 8) charakteryzuje się ona rywalizacją w dostępie do
świadczonych przez nią usług, co wynika z występowania w wielu dziedzinach deficytu usług, czyli ogromnego
popytu na nie niezrównoważonego odpowiednią ich podażą, 9) założeniem jej działalności jest ciągłość
i trwałość, 10) jej cechą wyróżniającą jest rozległość przedmiotowa i znaczne zróżnicowanie wykonywanych
zadań. Wyliczenie za: Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 438-439.
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Kraków 1994, s. 16, zdaniem którego przez pojęcie zadań publicznych rozumieć należy „zadania państwa
i samorządu wynikające z całego obowiązującego w danym czasie porządku prawnego”.
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Por. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 32 i powołaną tam literaturę.
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innych podmiotów władzy publicznej, którym państwo przekazało część swoich zadań
i związanego z nimi władztwa. O tych kwestiach przesądzają m. in. przepisy Konstytucji RP
ustanawiające zasadę, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
a

zarazem

demokratycznym

państwem

prawnym

urzeczywistniającym

zasady

sprawiedliwości społecznej” 804. Podkreśla ona również, iż „Konstytucja rzadko określa
wprost zadania publiczne, trzeba je wyprowadzić z całości regulacji konstytucyjnej praw,
wolności i obowiązków jednostek, z zadań i kompetencji przypisanych różnym władzom
publicznym i organom. Szczegółowo określają je ustawy ustrojowe i z zakresu prawa
materialnego. Zadania publiczne, co oczywiste, nie tworzą jednolitej kategorii, a ich zakres
nie jest przesądzony konstytucyjnie, nie jest nawet bliżej dookreślony” 805. Zadania publiczne
określone w Konstytucji RP i w ustawach zwykłych są niezwykle liczne 806.
Wysoce niesłuszne jawi się zatem ograniczanie ochrony przysługującej instytucjom
państwowym i samorządu terytorialnego wyłącznie do działalności, związanej z realizacją
władzy publicznej (władztwa państwowego). Takie ujęcie pozostawia na marginesie istotne
zadania, realizowane przez podmioty państwowe i samorządowo-terytorialne na podstawie
Konstytucji i ustaw zwykłych. Wydaje się również, że autorzy będący zwolennikiem poglądu
zawężającego zakres omawianych pojęć wyłącznie do podmiotów realizujących funkcje
władze państwa, nie są w pełni konsekwentni. Skoro administracja świadcząca miałaby
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Tamże.
M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 3334.
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Wymienia się wśród nich przede wszystkim te zadania, które wiążą się z zapewnieniem jednostkom (lub
tylko ich grupie, czyli obywatelom) praw i wolności, zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic
państwa, udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą, opieka nad obywatelami polskimi za granicą
podczas pobytu za granicą, opieka nad weteranami walk o niepodległość, prowadzenie polityki zmierzającej do
pełnego zatrudnienia, nadzór nad warunkami pracy, zapewnienie szczególnej ochrony zdrowotnej dzieciom,
kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, zwalczanie chorób epidemiologicznych
i zapobieganie negatywnym skutkom degradacji środowiska, ochrona środowiska, udzielanie pomocy osobom
niepełnosprawnym, popieranie rozwoju kultury fizycznej, zapewnianie obywatelom powszechnego i równego
dostępu do wykształcenia, tworzenie i wspierania systemów pomocy finansowej dla uczniów i studentów,
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokojeniu
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ochrona konsumentów, użytkowników i najemców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, planowanie
przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność państwa i samorządu terytorialnego,
zapobieganie skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
ochrona przyrody, ochrona dóbr kultury, zapewnienie transportu i łączności. Ponadto do zadań publicznych
opartych na Konstytucji należą te wszystkie zadania, które określa art. 5 i 6 oraz te, które przypisuje
poszczególnym władzom publicznym. Wyliczenie za: A. Błaś [w:] Administracja…, red. J. Boć, s. 140-142. Por.
również M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 33-34 (przypis 105).
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pozostawać poza zakresem rodzajowego przedmiotu ochrony Rozdziału XXIX k.k., to
ochronie nie powinna podlegać działalność tzw. zakładów publicznych, do istoty których
należy właśnie realizacja tej funkcji administracji. Tymczasem jedna z głównych
zwolenniczek omawianego poglądu, Oktawia Górniok, obejmuje zasięgiem pojęcia instytucji
państwowej i samorządu terytorialnego także „[…] zespół urządzeń materialnych
i organizacyjnych, których zadaniem jest zaspokojenie potrzeb jednostkowych i grupowych
oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania zbiorowości jako całości […]” 807, a zatem nic
innego, niż właśnie zakład publiczny. Świadczenie usług na rzecz ludności przez podmioty
państwowe i samorządowo-terytorialne bywa określana normatywnie jako zadania
o charakterze użyteczności publicznej 808. Przykładowo, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych, „przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede
wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności”. Z kolei, jak
wynika z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce komunalnej, do zadań publicznych jednostek
samorządu terytorialnego należy prowadzenie tzw. gospodarki komunalnej, obejmującej –
verba legis - „[…] zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych”. Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez
podmioty państwowe i samorządowo-terytorialne, podobnie jak przez zakłady publiczne,
podlega, w moim przekonaniu ochronie przepisami Rozdziału XXIX k.k., gdyż podmioty te
w opisywanym zakresie powinny być obejmowane pojęciem „instytucje państwowe
i samorządu terytorialnego”, skoro wykonują zadania publiczne.
Od świadczącej funkcji administracji publicznej należy jednak odróżnić działalność
gospodarczą, która na zasadzie wyjątku prowadzona jest niekiedy przez podmioty państwowe
lub samorządowo-terytorialne. Przez „działalność gospodarczą” w polskim systemie
prawnym uważa się „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły” 809. W polskim systemie
prawnym immanentną cechą działalności gospodarczej jest jej zarobkowy charakter 810. Jak
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O. Górniok, Z problematyki…, s. 10.
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Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
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podkreśla się w nauce prawa gospodarczego, zarobkowy charakter działalności gospodarczej
„[…] oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk należy
definiować jako nadwyżkę przychodów nad stratami. Przy czym należy liczyć się
z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli
poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie
decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel). Należy wskazać, że
o zarobkowym charakterze działalności przesądza zamiar jego osiągnięcia, a nie faktyczne
(rzeczywiste) przysporzenie po stronie podmiotu gospodarczego” 811. Cechą konstytutywną
działalności gospodarczej jest zatem jej, według polskiego ustawodawstwa, intencjonalne
ukierunkowanie na zysk, co zresztą jest krytykowane w nauce 812. Tak rozumiana działalność
gospodarcza, związana z ukierunkowaniem na osiągnięcie zysku, nie mieści się w pojęciu
zadań publicznych realizowanych przez państwo i samorząd terytorialny. Tego rodzaju
aktywność powinna być w państwie opierającym swoją gospodarkę na zasadach
wolnorynkowych jedynie wyjątkiem i na pewno nie należy do istoty jego funkcji. Jak
podkreśla się w nauce prawa, „działalność gospodarcza nie jest w ogóle cechą działania
Skarbu Państwa czy też państwa w ogóle” 813. Warto podkreślić, że polska Konstytucja,
w przeciwieństwie do ustaw zasadniczych niektórych państw europejskich (w szczególności
Hiszpanii i Włoch) nie zawiera przepisu wprost upoważniającego państwo do prowadzenia
działalności gospodarczej 814. Takiej podstawy konstytucyjnej upatruje się w zasadach
ustrojowych RP, w szczególności w zasadzie demokratycznego państwa prawa realizującego
zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), a zwłaszcza w zasadzie społecznej
gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP) 815. Ograniczeniem dla działalności
gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego jest zasada pomocniczości (subsydiarności),
wynikająca z Preambuły do Konstytucji RP 816. Oznacza ona, że „[…] państwo (jako
wspólnota wyższa) powinno prowadzić działalność gospodarczą jedynie w takim zakresie,
w jakim podmioty prywatne (społeczności niższe) nie są w stanie lub też nie chcą pewnej
działalności prowadzić. Podmioty prywatne zazwyczaj nie chcą (lub też nie mają do tego
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M. Sieradzka, Swoboda…, teza 1 do art. 2; A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 13, Warszawa 2011, s. 25.
Por. A. Kidyba, Prawo…, s. 25, zdaniem którego lepszym kryterium wyróżniającym działalność gospodarczą
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Zob. A. Kidyba, Prawo…, s. 817.
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Zob. M. Szydło, Konstytucyjnoprawne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej, „Przegląd
Sejmowy” z 2004 r., Nr 6, s. 50 i powołaną tam literaturę.
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Zob. interesujące uwagi M. Szydło, Konstytucyjnoprawne…, s. 50-60.
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dostatecznych możliwości) prowadzić działalności gospodarczej związanej z realizacją zadań
publicznych (przykładem może być tutaj chociażby świadczenie tzw. usług powszechnych),
gdyż bardzo często jest to po prostu działalność niedochodowa. Wówczas tego rodzaju
działalność gospodarczą może podjąć państwo, i to dopiero po rozważeniu, czy nie byłoby
lepiej (tzn. racjonalniej, oszczędniej, efektywniej) powierzyć wykonywanie tej działalności
podmiotom prywatnym, z równoczesnym przekazaniem tym podmiotom odpowiedniej
rekompensaty (w postaci np. pomocy finansowej czy przyznania im praw wyłącznych) […]
Z kolei działalność gospodarcza w tych dziedzinach, które są wysoce dochodowe i przynoszą
duże zyski, jest zazwyczaj bardzo chętnie podejmowana przez podmioty prywatne. W tym
obszarze państwo powinno powstrzymać się od podejmowania działalności gospodarczej,
pozostawiając tam dużą swobodę dla aktywności jednostek. […]” 817. Zdaniem M. Szydło,
„drugim czynnikiem, który powinien ograniczać (moderować) działalność gospodarczą
państwa jest spoczywający na państwie obowiązek (nakaz) ochrony praw podstawowych
jednostek” 818.
Jak podkreśla się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „[…] konstytucyjną
gwarancją wynikającą z art. 22 Konstytucji objęta jest działalność gospodarcza, dla której
materialną podstawą jest szeroko pojęta własność prywatna, nie jest natomiast objęta nią
działalność prowadzona przez państwo i różne instytucje publiczne z wykorzystaniem
majątku Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych lub mienia należącego do
jednostek samorządu terytorialnego. […] Nie oznacza to bynajmniej, że państwo może
całkowicie swobodnie kształtować swój udział (lub ma całkowicie zaniechać udziału) w życiu
gospodarczym. Po pierwsze, z art. 20 Konstytucji wypływa wniosek, iż prowadzenie przez
państwo i jego agendy działalności gospodarczej winno mieć charakter wyjątku. Z uwagi na
sytuację faktyczną, wynikającą z założeń poprzedniej formacji ekonomicznej, założenie to
jest w stadium realizacji […]. Po drugie, prowadzenie przez państwo działalności
gospodarczej winno być uzasadnione realizacją innych wartości konstytucyjnych,
w szczególności służyć powinno zapewnieniu społecznego charakteru gospodarki narodowej
i zrównoważonemu rozwojowi (art. 5 Konstytucji). Po trzecie, działalność państwa nie może
naruszać fundamentalnej dla gospodarki rynkowej zasady swobodnej konkurencji, co polega
w szczególności na zakazie preferencji dla podmiotów państwowych. Łączy się to ściśle
z zakazem jakiejkolwiek dyskryminacji w tym zakresie podmiotów niepaństwowych. Po
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czwarte, zasada społecznej gospodarki rynkowej wymaga, aby państwo i inne instytucje
publiczne w stosunkach z podmiotami z sektora prywatnego (w stosunkach zewnętrznych
z punktu widzenia instytucji publicznych) działały w formach i na zasadach rynkowych.
Jeżeli państwo pośrednio lub bezpośrednio uczestniczy w życiu gospodarczym w formie
kooperacji z podmiotami prywatnymi i dopuszcza tę kooperację w formach właściwych dla
prawa prywatnego winno przestrzegać zasad ustanowionych dla analogicznej kooperacji
podmiotów prywatnych” 819. Prowadzenie państwowej działalności gospodarczej jest zatem
dopuszczalne, pod warunkiem przestrzegania zasady swobodnej konkurencji podmiotów
publicznych i prywatnych, co oznacza zakaz tworzenia preferencji dla podmiotów
publicznych. Na gruncie prawa karnego zakaz ten należy rozumieć jako zakaz tworzenia
silniejszej prawnokarnej ochrony działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty
państwowe. Można ująć ten zakaz jako zasadę równości prawnokarnej ochrony mienia
i obrotu gospodarczego (jednolitej ochrony uczestników obrotu gospodarczego, bez
rozróżnienia na podmioty publiczne i prywatne) 820. Małgorzata Dąbrowska-Kardas i Piotr
Kardas zauważają słusznie, iż „w zakresie karnoprawnej ochrony mienia kodeks karny oparty
jest na zasadzie pełnej równości karnoprawnej - ochrony wszelkich form własności mienia,
realizując wyrażoną w art. 64 ust. 2 Konstytucji RP zasadę, wedle której <<Własność, inne
prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie
prawnej>>. Przyjęte w nim rozwiązania legislacyjne zrywają z przejawiającą się
w ustawodawstwie PRL regułą wzmożonej ochrony mienia społecznego i znacznie słabszej
ochrony mienia indywidualnego (prywatnego)” 821. Prawnokarna ochrona działalności
gospodarczej prowadzonej przez państwo nie powinna być zatem szersza niż ochrona
analogicznej działalności prowadzonej przez podmioty niepaństwowe. Również sankcje karne
za przestępstwa wymierzone przeciwko mieniu państwowemu nie powinny być surowsze od
sankcji za takie zachowania skierowane przeciwko mieniu prywatnemu, prowadziłoby to
bowiem do uprzywilejowania podmiotów państwowych podczas prowadzonej przez nie
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Zob. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK z 2001 r., Nr 4,
poz. 82.
820
Por. m. in. P. Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako
ustawowe kryterium wyznaczania zakresu znaczeniowego pojęcia <<osoba pełniąca funkcję publiczną>>.
Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym oraz orzecznictwie
Sądu Najwyższego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2005 r., Nr 1, s. 53; M. Dąbrowska-Kardas,
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 1-2 uwag wprowadzających do Rozdziału XXXV, s. 22.
821
M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 1-2 uwag wprowadzających do
Rozdziału XXXV, s. 22.
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działalności gospodarczej, co należy uznać za niezgodne z Konstytucją RP 822. Przedstawione
powyżej argumenty przemawiają za tezą odmawiającą państwowym i samorządowoterytorialnym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność
gospodarczą i nie wykonującym przy tym żadnych zadań publicznych (należących chociażby
do sfery administracji świadczącej) charakteru instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, a tym samym ochrony przewidzianej przez przepisy Rozdziału XXIX k.k.
Niestety, w niektórych przypadkach problematyczne może okazać się odróżnienie od
siebie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty państwowe (samorządowoterytorialne) od realizowanych przez nie zadań publicznych z zakresu administracji
świadczącej. Rzecz bowiem w tym, że „nową tendencją pojawiającą się we współczesnej
administracji świadczącej jest odpłatność za usługi świadczone przez zakłady państwowe
i samorządowe. Niedobór środków finansowych powoduje, że coraz częściej próbuje się
kosztami usług obciążać ich odbiorców (m. in. w Polsce wprowadzono odpłatność za niektóre
usługi świadczone przez państwowe szkoły wyższe czy placówki służby zdrowia). Przykład
zdecydowanie zamożniejszych – w porównaniu z Polską – państw zachodnich pokazuje, że
popyt na bezpłatne usługi zakładów może nie znać granic, tzn. może rosnąć szybko do
poziomu, którego nawet najbogatsze państwo nie jest w stanie udźwignąć. Takie
spostrzeżenie staje się coraz ważniejszym dowodem potrzeby ewoluowania w kierunku
koncepcji administracji świadczącej, polegającej na urynkowieniu usług publicznych, gdzie
występują opłaty za usługi świadczone przez zakłady państwowe” 823. Obserwując tendencje
rozwoju administracji świadczącej państwa, zauważa się zatem jej urynkowienie polegające
na powiększaniu udziału prywatnych środków finansowych w wykonywaniu zadań państwa,
przy czym istotą tego założenia jest partycypacja obywateli w kosztach usług publicznych 824.
Po drugie, pojawia się zwiększanie udziału zakładów prywatnych w wykonywaniu usług
publicznych 825 (poprzez tzw. zlecanie funkcji administracji publicznej podmiotom
prywatnym, lub „prywatyzację zadań publicznych”). „Po trzecie – należy sądzić, że tak jak
obserwujemy

<<odpublicznianie>>

zakładów

publicznych,

tak

samo

następuje

<<upublicznianie>> podmiotów niepublicznych wykonujących zadania państwa. Wyraźnie
zauważalne jest zbliżenie do siebie formuły zakładów państwowych, samorządowych
822

Por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00.
Zob. Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 498.
824
Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel, s. 498-499.
825
Tamże, s. 499.
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i prywatnych wykonujących zadania publiczne (przykładem jest ewolucja modelu prawnego
szkoły wyższej” 826. Zjawiska te określa się z jednej strony, jako „prywatyzacja władzy
publicznej”, zaś z drugiej jako „publicyzacja sfery prywatnej” 827. W świetle tych uwag staje
się oczywiste, iż w aktualnie obowiązującym systemie prawnym jako coraz trudniejsze jawi
się wyraźne oddzielenie sfery publicznej od sfery prywatnej. Trudności te, występujące
głównie w obszarze prawa administracyjnego, przenoszą się również na inne gałęzie prawa,
w tym na prawo karne. Również na gruncie tej dziedziny prawa coraz trudniej odróżnić to, co
publiczne, od tego, co prywatne. Widać to jasno podczas próby odróżnienia od siebie
działalności gospodarczej od realizowania zadań publicznych z zakresu administracji
świadczącej, które współcześnie mogą być realizowane za częściową odpłatnością ze strony
obywateli. Poszukiwanie jasnego i jednolitego kryterium odróżniającego od siebie „instytucje
państwowe i samorządu terytorialnego”, wykonujące zadania publiczne, od podmiotów
państwowych i samorządowo-terytorialnych uczestniczących w obrocie gospodarczym jako
równoprawni uczestnicy tego obrotu, jest więc niezwykle skomplikowane. Wydaje się, że
adekwatnym kryterium może tu jedynie próba odpowiedzi na pytanie, czy celem danej
działalności jest jedynie osiąganie zysku czy też realizowanie zadań na rzecz obywateli.
Innymi słowy, czy dana działalność, polegająca na świadczeniu określonych usług na rzecz
ludności, byłaby kontynuowana przez podmioty państwowe lub samorządowo-terytorialne
nawet w razie jej deficytowości 828. Pomocne w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie są zaś
konkretne regulacje normatywne dotyczące określonych podmiotów, w szczególności
związanych z ich gospodarką finansową czy możliwością ogłoszenia ich upadłości.
Przykładowo, leżący po stronie organu założycielskiego danego podmiotu obowiązek jego
dotowania nawet w sytuacji, gdy prowadzone przez niego działalność przynosi straty,
sugeruje jednoznacznie, że w odniesieniu do tego podmiotu nie mamy do czynienia
z działalnością gospodarczą, lecz z realizowaniem przezeń zadań publicznych. Również zakaz
ogłaszania upadłości takiego podmiotu mimo jego niewypłacalności sugeruje podobny
wniosek. W świetle powyższych uwag wydaje się jasne, że badając, czy mamy do czynienia
z instytucją państwową lub samorządu terytorialnego czy też nie, należy za każdym razem
przeprowadzić dokładną analizę unormowań stanowiących podstawę działalności danego
podmiotu, zwłaszcza pod kątem nałożonych na niego obowiązków.
826

Ibidem.
Por. teksty zawarte w zbiorze: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom IV. Prywatyzacja władzy
publicznej, publicyzacja sfery prywatnej, red. J. Matuszewski, Warszawa 2012.
828
Czyli gdyby wiązała się ze stratami finansowymi.
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Opisywana powyżej trudność z rozróżnianiem sfery publicznej od prywatnej była
podstawową przyczyną, dla której ustawodawstwa niektórych państw europejskich
zrezygnowały z odróżniania przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej i w sferze
prywatnej, tworząc jednolity model odpowiedzialności karnej za zachowania korupcyjne.
Dotyczy to zwłaszcza prawa karnego Wielkiej Brytanii i Szwecji.
Sytuację komplikuje jeszcze bardziej okoliczność, iż niektóre podmioty publiczne
prowadzą różne rodzaje działalności, z których część można określić jako gospodarczą
(nastawioną na osiągnięcie zysku), a część jako publiczną (np. świadczenie nieodpłatnych
usług na rzecz obywateli). Typowymi przykładami takich podmiotów są samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz publiczne szkoły wyższe. W takiej sytuacji,
w moim przekonaniu, podmioty takie powinny być traktowane jednocześnie jako „instytucje
państwowe lub samorządu terytorialnego” oraz „jednostki organizacyjne prowadzące
działalność gospodarczą” (art. 296a § 1 k.k.).
1.2.

Aspekt podmiotowy ochrony.

Podstawowym założeniem, którym należy kierować się przy odpowiedzi na pytanie,
jakie kategorie podmiotów można uznać za „instytucje państwowe i samorządu
terytorialnego”, działalność których stanowi rodzajowy przedmiot ochrony przestępstw
korupcyjnych zawartych w Rozdziale XIX k.k., jest realizacja przez nie – w imieniu i na
rachunek Państwa – zadań publicznych. Jak była mowa powyżej, pojęcia zadań publicznych
nie należy ograniczać do zadań z zakresu administracji władczej, lecz obejmować nim także
zadania z zakresu administracji świadczącej. W zakres tego pojęcia nie mieści się natomiast
działalność gospodarcza prowadzona przez niektóre podmioty należące do państwa lub do
samorządu terytorialnego.
Analizując aspekt podmiotowy ochrony należy raz jeszcze podkreślić, że dany
podmiot może podlegać ochronie jedynie w takim zakresie, w jakim jego działalność stanowi
realizację zadań publicznych. Działanie wykraczające poza ten zakres (w szczególności
prowadzenie działalności gospodarczej nastawionej na zysk) nie mieści się w zakresie
ochrony. W tym sensie podmioty, które realizują obie wymienione kategorie działalności,
podlegają ochronie wyłącznie w jej „publicznym” aspekcie.
W tytule Rozdziału XXIX k.k. zawarte jest rozróżnienie na „instytucje państwowe”
oraz „instytucje samorządu terytorialnego”. Na gruncie k.k. z 1969 r. brak było wzmianki
o ochronie działalności drugiej z wymienionych powyżej kategorii instytucji publicznych.
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Rozszerzenie ochrony na działalność instytucji samorządu terytorialnego związane jest
z przemianami ustrojowymi, które zaszły w Polsce po roku 1989 r., kiedy to „w ramach
budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego przywrócono […] samorząd terytorialny –
instytucję znaną na ziemiach polskich już w okresie międzywojennym i wcześniej w czasach
rozbiorowych” 829. Jak podkreśla się w doktrynie prawa administracyjnego, obecnie ustrój
organów administracji publicznej oparty został na tzw. modelu dualistycznym, który „[…]
pozwala na wyróżnianie organów pozostających w hierarchicznej strukturze aparatu
administracji państwowej (rządowej) i organów zdecentralizowanych, wyposażonych
w pewien zakres samodzielności i poddanych nadzorowi państwowemu” 830. Co istotne,
zgodnie z uregulowaniem konstytucyjnym, „samorząd terytorialny wykonuje zadania
publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych” (art. 163 Konstytucji RP). Należy przy tym jednak wyraźnie podkreślić, że
w polskim porządku prawnym samorząd terytorialny nie stanowi niezależnej od państwa
i pierwotnej wobec niego wspólnoty terytorialnej, lecz podmiot tworzony przez państwo
(ustrojodawcę) w celu wykonywania części zadań państwa 831. W istocie więc samorząd
terytorialny jest częścią państwa. Jego samodzielność w wykonywaniu nałożonych na niego
zadań publicznych i strukturalne wyodrębnienie w ramach systemu administracji publicznej
uzasadnia jednak, w moim przekonaniu, decyzję polskiego ustawodawcy karnego
o wyodrębnieniu w ramach tytułu Rozdziału XXIX k.k. instytucji państwowych od instytucji
samorządu terytorialnego. Nie mogą jednak zostać ocenione pozytywnie niektóre rozwiązania
polskiego k.k., które prowadzą do zróżnicowania zakresu ochrony działalności instytucji
państwowych od instytucji samorządu terytorialnego. Przykładem takiej sytuacji, którą należy
uznać za wysoce nieracjonalną z punktu widzenia polityki kryminalnej, jest rozwiązanie
przyjęte w art. 115 § 13 pkt 6 k.k., zgodnie z którym do grona funkcjonariuszy publicznych
zalicza się osoby zajmujące kierownicze stanowiska w „innych instytucjach państwowych”,
ale już nie osoby, zajmujące analogiczne stanowiska w „innych instytucjach samorządu
terytorialnego” 832. Kwestia ta zostanie jednak szczegółowa omówiona w innym miejscu.
P. Bachmat podkreśla słusznie, że „nie wszystkie z podmiotów realizujących zlecone
funkcje administracji publicznej można zakwalifikować na gruncie kodeksu karnego czy to do
829

Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 19 i przywołaną tam literaturę.
M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty Administrujące, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 74.
831
Por. Z. Niewiadomski [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel, s. 116.
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Por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 16 do art. 115 § 13, s. 1407.
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<<instytucji państwowych>>, czy to do instytucji <<samorządu terytorialnego>>. Istnieje
jeszcze trzecia grupa, w skład której wchodzą szeroko rozumiane organizacje społeczne” 833.
Autor zauważa, że „wśród czynników determinujących charakter instytucji (państwowy,
samorządowo-terytorialny, społeczny) można wskazać m. in. na: tryb jej powstania, sposób
wyboru władz, rodzaj statutowych zadań, zakres nadzoru państwa, źródła finansowania
prowadzonej działalności itp. W niektórych przypadkach przesądza o tym wprost treść
ustawy” 834. Zgadzając się z tym stanowiskiem, wypada jedynie stwierdzić, że istnieją
przypadki, w których dana instytucja ma charakter „mieszany” (przykładowo państwowospołeczny) 835. Wydaje się, że spośród wymienionych organów (oraz innych podobnych
833

P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 19-20.
P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 20.
835
Dla przykładu wymienić można: Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (organ ten
powoływany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej,
Dz. U. Nr 70, poz. 759 ze zm. W skład Komisji Wspólnej wchodzą przedstawiciele strony rządowej
i samorządowej w równej liczbie. Stanowi ona forum wypracowywania wspólnego stanowiska rządu
i samorządu terytorialnego. Analiza przepisów ustawy wskazuje, że Komisji z pewnością nie można uznać ani za
„instytucję państwową”, ani za „instytucję samorządu terytorialnego”, lecz instytucję o charakterze mieszanym),
Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (organ ten powoływany jest jako organ
opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnym, Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm. W jego skład
wchodzą przedstawiciele strony rządowej oraz przedstawiciele wymienionych w ustawie mniejszości
narodowych i etnicznych oraz przedstawiciele społeczności posługującej się językiem kaszubskim. Ze względu
na unormowania ustawy, przedmiotowy organ należy uznać za organ mieszany, „państwowo-społeczny”),
Komisję Wspólną przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski (działającą na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz.
154 ze zm.). Ze względu na charakter Komisji, należy uznać ją za organ mieszany, „państwowo-społeczny”)
oraz podobne komisje wspólne przedstawicieli rządu oraz poszczególnych Kościołów i związków
wyznaniowych (są to w szczególności: Wspólny Zespół Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
i Świętego Soboru Biskupów, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku
Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm., Komisja
Wspólna Przedstawicieli Rządu RP oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Komisja Wspólna
Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP oraz Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i
Polskiej Rady Ekumenicznej – trzy ostatnie organy działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 319), czy
wreszcie tzw. komisje regulacyjne, do których zadań należy uregulowanie stanu prawnego upaństwowionych
nieruchomości, będących uprzednio własnością Kościołów i związków wyznaniowych (komisje te to: Komisja
Regulacyjna do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, działająca na podstawie art. 47-50
ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
Komisja Regulacyjna, funkcjonująca na podstawie art. 40-45 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin
Wyznaniowych Żydowskich - podstawą działalności której są art. 30-35 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o
stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 41, poz. 251 z
późn. zm. oraz Międzykościelna Komisja Regulacyjna, funkcjonująca na podstawie art. 38a-38g ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).
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instytucji) jedynie organy o charakterze „państwowo-samorządowo-terytorialnym” można
uznać za mieszczące się w rodzajowym przedmiocie ochrony Rozdziału XXIX k.k. Uznanie
organów o charakterze „państwowo-społecznym”, powoływanych na zasadzie parytetu
spośród przedstawicieli państwa i określonych organizacji społecznych za „instytucje
państwowe” stanowiłoby, w moim przekonaniu, niedopuszczalną w prawie karnym
wykładnię wykraczającą poza znaczenie językowe tekstu.
Jak trafnie zauważa P. Bachmat, „uogólniając można stwierdzić, że do kategorii
<<instytucji państwowych>>, względnie <<instytucji samorządu terytorialnego>>, którymi
ustawodawca posłużył się w kodeksie karnym, należą nie tylko – używając określenia
zawartego w art. 7 Konstytucji RP - <<organy władzy publicznej>>, ale również związane
z nimi urzędy pełniące wobec nich funkcje pomocnicze. Niezależnie od nazwy nadanej tego
rodzaju podmiotom w przepisach szczegółowych, urzędem o charakterze pomocniczym
będzie np. Kancelaria Sejmu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego czy urząd gminy” 836. Należy
przy tym podkreślić, że przez pojęcie urzędu rozumie się w doktrynie prawa
administracyjnego wyspecjalizowane biuro, pewien zespół pracowników, a jednocześnie
aparat pomocniczy danego organu administracji publicznej 837.
Do instytucji państwowych, o których mowa w tytule Rozdziału XXIX k.k. zaliczyć
należy zatem wszelkie organy i jednostki organizacyjne, należące do struktury administracji
publicznej, powoływane przez państwo polskie i działające na podstawie prawa publicznego,
do celów działania których należy realizacja nałożonych przez Konstytucję RP lub ustawy
zadań publicznych 838. Zdaniem P. Bachmata, pojęcie instytucji państwowych „[…] jest
znacznie szersze od znanej w nauce prawa konstytucyjnego kategorii <<organów władzy
państwowej>> w zakresie wyznaczonym monteskiuwiszowską zasadą rozdziału władzy
między organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej” 839. Z unormowań
przepisu art. 115 § 13 pkt 1-6 k.k. wysnuć można natomiast wniosek, że pojęcie „instytucji
państwowej” jest pojęciem nadrzędnym wobec terminów: „administracja rządowa”, „inny
organ państwowy”, „organ kontroli państwowej”.
Do instytucji państwowych i instytucji samorządu terytorialnego zaliczyć należy nie
tylko same organy władzy państwowej, lecz także obsługujące je urzędy.
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Zob. P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 18
Por. M. Cherka, M. Wierzbowski [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 275.
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Por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do art. 230, s. 1404-1407; A. Zoll [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, wyd. 1999, s. 707.
839
P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 18.
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W pierwszej kolejności, za „instytucje państwowe” w rozumieniu k.k., należy uznać
wszelkie organy, wykonujące władzę państwową, podzielone – według zasady trójpodziału
władzy wyrażonej w art. 10 Konstytucji RP na władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą
oraz władzę sądowniczą. W doktrynie wskazuje się, że art. 10 Konstytucji wskazuje
najważniejsze organy państwowe, wpisujące się w ów podział 840. I tak, Konstytucja zalicza
do władzy ustawodawczej Sejm i Senat, do władzy wykonawczej Prezydenta RP i Radę
Ministrów, zaś do władzy sądowniczej – sądy i trybunały. Wszystkie wymienione organy
stanowią „organy władzy państwowej” w rozumieniu art. 7 Konstytucji, które w doktrynie
prawa konstytucyjnego definiowane są jako „[…] nie imiennie oznaczone osoby, ale
pojmowane abstrakcyjnie, wyodrębnione pod względem organizacyjno-kompetencyjnym
jedno- lub wieloosobowe instytucje publiczne, uprawnione do podejmowania w imieniu
państwa czynności prawnych ze skutkiem wiążącym dla innych podmiotów” 841. Instytucjami
państwowymi są także urzędy obsługujące wymienione powyżej organy 842.
Do „instytucji państwowych” (poprzez kategorię „innych organów państwowych)
należy również zaliczyć nie należące do administracji rządowej organy sprawujące władzę
publiczną – wcześniej była już mowa o organach sprawujących władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą. Ponadto do kategorii tej należy zaliczyć organy państwowe nie
mieszczące się w tym podziale. Niektóre z nich ustanowione zostały w Konstytucji 843.
Podstawą istnienia pozostałych są wyłącznie ustawy zwykłe 844. W skład pojęcia „instytucje
państwowe” zaliczyć należy również regionalne izby obrachunkowe oraz samorządowe
kolegia odwoławcze, które choć stanowią organy kontrolne wobec samorządu terytorialnego,
wywodzą się spoza systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego 845.
Do „instytucji państwowych” należy również zaliczyć wszelkiego rodzaju jednostki
organizacyjne, powoływane w drodze ustaw lub aktów właściwych organów administracji
rządowej
840

dla

realizacji

zadań

publicznych,

polegających

na

świadczeniu

usług

P. Bachmat, Przedmiot…cz. I, s. 18.
P. Czarny [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, wyd. 4, Warszawa 2001, s. 185.
842
Takie jak np. Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy wszelkiego
rodzaju podmioty pomocnicze tych organów.
843
Por. C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2006, s. 29; P. Bachmat, Przedmiot…,
cz. I, s. 19. Są to: Krajowa Rada Sądownictwa, Narodowy Bank Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
844
Należą do nich m. in.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, system
komisji wyborczych na czele z Państwową Komisją Wyborczą, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratura (powszechna i wojskowa), Krajowa Rada Prokuratury.
Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 19
845
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 19.
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zaspakajających potrzeby ludności o szczególnym znaczeniu społecznym (realizacji funkcji
świadczącej administracji publicznej) 846. W nauce prawa administracyjnego tego typu
jednostki organizacyjne określa się jako zakłady publiczne (zakłady administracyjne, zakłady
użyteczności publicznej) 847. Zakłady publiczne dzielą się, na podstawie kryterium
odnoszącego się do podmiotu, będącego ich organem założycielskim, na zakłady państwowe,
zakłady samorządowe oraz zakłady prywatne 848. Oczywistym jest, że do grona „instytucji
państwowych” można zaliczyć wyłącznie zakładu utworzone przez organy państwa, zakłady,
których podmiotem założycielskim są jednostki samorządu terytorialnego, należy bowiem
zaliczyć do „instytucji samorządu terytorialnego” 849. Do zakładów państwowych należy
zaliczyć przede wszystkim tworzone przez organy państwa publiczne (państwowe) szkoły
wyższe 850, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 851, państwowe instytucje
kultury 852. Do „instytucji państwowych” należy również zaliczyć inne państwowe osoby
prawne czy jednostki organizacyjne, które realizują wyspecjalizowane zadania z zakresu
administracji publicznej 853.
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Por. m. in.: P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 20; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do
art. 115 § 13, s. 1406-1407.
847
Szerzej na ten temat por.: Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 410-500 i przywołaną tam literaturę.
848
Por. Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 455.
849
Tak słusznie m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, teza 16 do art. 115 § 13, s. 1407; P. Bachmat,
Przedmiot…, cz. I, s. 20; A. Liszewska, J. Garus-Ryba, Problem odpowiedzialności karnej lekarza za
przestępstwo łapownictwa biernego, Palestra z 2001 r., Nr 7-8, s. 23. Por. jednak przeciwny pogląd wyrażony
przez A. Zolla [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 707, według którego pojęcie „instytucja państwowa” obejmuje
również pewne instytucje samorządowe. Stanowisko to należy uznać za niesłuszne wobec wyraźnego
wyodrębnienia w ustawie instytucji państwowych od samorządowo-terytorialnych.
850
Por. ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572
z późn. zm.).
851
Por. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
852
Czyli podmioty tworzone przez ministrów lub kierowników urzędów centralnych, dla których podstawowych
celem statutowym jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, takie jak: teatry, opery, operetki,
filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie
sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury – por. art. 8 w zw. z art. 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 406).
853
Takie jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Polska Akademia Nauk, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, Polski Instytut Spraw Zagranicznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i inne państwowe fundusze celowe. Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 20; J. Majewski
[w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do art. 115 § 13, s. 1406.
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Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów
apelacyjnych występuje pogląd, zgodnie z którym samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej (a zatem najbardziej typowy przykład zakładu publicznego, wymieniany przez
przedstawicieli nauki prawa administracyjnego) nie mieści się w zakresie pojęcia „instytucja
państwowa” 854. W uchwale z dnia 20 czerwca 2001 r., Sąd Najwyższy uznał bowiem, że
ordynatora w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie można uznać za
funkcjonariusza publicznego, ponieważ zakładu taki nie jest „inną instytucję państwową”
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. Uzasadniając tę tezę, SN stwierdził, że pojęcie to
obejmuje swoim zakresem urzędy albo podobne struktury państwowe wykonujące zadania
publiczne (jako przykłady podając ZUS, KRUS, NBP i PAN). Natomiast publiczny zakład
opieki zdrowotnej nie jest inną instytucją państwową, ponieważ celem jego działania jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych (przy czym świadczeń tych mogą udzielać również
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także osoby fizyczne wykonujące zawód
medyczny, tzw. grupowa praktyka lekarska, oraz grupowa praktyka pielęgniarek
i położnych). Jak się wydaje, Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że udzielanie świadczeń
zdrowotnych nie stanowi w tym przypadku „wykonywania zadań publicznych”, co
stanowiłoby wymóg uznania instytucji za państwową. Rzecz jednak w tym, że pogląd
wyrażony w omawianej uchwale całkowicie ignoruje fakt realizowania przez podmioty
państwowe i samorządowo-terytorialne funkcji świadczącej administracji publicznej. Funkcja
ta stanowi współcześnie jedną z podstawowych funkcji państwa, stanowiąc podstawę do
szerokiego określania zadań publicznych w Konstytucji RP i ustawach zwykłych. Jak trafnie
zauważył Jerzy Kulesza, „fakt, że takie publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają na celu
udzielanie świadczeń zdrowotnych nie tylko, że nie przemawia przeciwko, ale raczej
argumentuje za przynależnością ich do tej grupy instytucji [państwowych – dop. M. I.].
Realizacja świadczeń zdrowotnych przez nie, stanowi wszak działalność doniosłą społecznie,
przeznaczoną dla szerokiego ogółu uprawnionych członków społeczeństwa i w tym przejawia
się jej publiczny charakter” 855. Moim zdaniem samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Skarb Państwa reprezentowany przez
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Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW z 2001 r., Nr 9-10, poz. 71;
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2000 r., II AKz 2/00, Krakowskie Zeszyty
Sądowe z 2000 r., Nr 2, poz. 21.
855
J. Kulesza, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP
5/01 [dot. pełnienia funkcji publicznej przez ordynatora], Prokuratura i Prawo z 2002 r., Nr 10, s. 105.
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ministra, centralny organ administracji państwowej albo wojewodę 856 albo uczelnia
medyczna 857 spełnia kryteria definicyjne innej instytucji państwowej. Jest on bowiem
powoływany w celu realizacji spoczywającego na władzach publicznych zadania
publicznego, polegającego na zapewnieniu obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP). Inaczej rzecz ma się z
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, których organem założycielskim
jest jednostka samorządu terytorialnego 858, których nie można zaliczyć do „instytucji
państwowych”, lecz do instytucji samorządu terytorialnego. Podobne uwagi, jak
o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, można by poczynić w odniesieniu
do innych podmiotów zaliczanych na grupy zakładów publicznych (jak np. do państwowych
szkół wyższych).
Za część administracji publicznej, a tym samym za „inne instytucje państwowe”,
należy również uznać tzw. fundacje prawa publicznego, ustanawiane przez państwo w drodze
ustawy lub na podstawie upoważnienia ustawowego, uzyskujące od państwa kapitał w celu
wykonywania zadań publicznych i wyposażone we władztwo państwowe 859. Podmioty te
wykazują wiele podobieństw do zakładów publicznych 860. W polskim systemie prawnym
aktualnie występują trzy takie fundacje 861.
Za szczególnie sporną w doktrynie prawa karnego należy uznać możliwość włączenia
w zakres pojęcia „instytucje państwowe” przedsiębiorstw państwowych, czyli – verba legis samodzielnych, samorządnych i samofinansujących się przedsiębiorców posiadających
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Por. art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)
857
Por. art. 7 w zw. z art. 6 ust 6 ustawy o działalności leczniczej.
858
Por. art. 7 w zw. z art. 6 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
859
Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 120; M. Stahl [w:] System Prawa
Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 518-519; P. Bachmat, Przedmiot…,
cz. I, s. 21.
860
Por. J. Zimmermann, Prawo…, s. 120.
861
Por. J. Zimmermann, Prawo…, s. 120-121; M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 519; P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 21. Chodzi tu o Zakład
Narodowy imienia Ossolińskich, Centrum Badania Opinii Publicznej oraz Zakłady Kórnickie. Do tego grona
dodaje się również niekiedy fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, utworzoną na podstawie umowy między
rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Nie mieszczą się natomiast w tej kategorii
fundacje utworzone przez Skarb Państwa na podstawie ustawy o fundacjach, takie jak Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej.
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osobowość prawną 862. Podobny problem występuje w odniesieniu do banków państwowych
oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa bądź spółek kapitałowych z większościowym
udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie w nauce prawa karnego i orzecznictwie sądowym
przeważa pogląd odmawiający przedsiębiorstwom państwowym charakteru instytucji
państwowych 863. Jest on uzasadniany kilkoma argumentami. Pierwszy z nich, natury
historycznej, odwołuje się do treści art. 120 § 11 i 12 k.k. z 1969 r. (zawierającego definicję
„funkcjonariusza publicznego”) w porównaniu z brzmieniem art. 115 § 13 k.k. Przepis art.
120 § 11 k.k. z 1969 r. wśród różnych kategorii funkcjonariuszy publicznych wymieniał m.
in. „osobę zajmująca kierownicze stanowisko lub pełniąca funkcje związane ze szczególną
odpowiedzialnością w innej państwowej jednostce organizacyjnej”. Ponadto przepis art. 120
§ 12 k.k. z 1969 r. wyraźnie wskazywał, iż „instytucją państwową lub społeczną jest również
przedsiębiorstwo, w którym państwo jest udziałowcem […]”. W doktrynie prawa karnego na
gruncie tych przepisów podkreślano, że pojęcie „innej państwowej jednostki organizacyjnej”
obejmuje przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe 864. Należy przy tym stwierdzić, że
k.k. z 1969 r. nie odróżniał od siebie pojęć „instytucja państwowa” i „państwowa jednostka
organizacyjna”, jak się zdaje, traktując je synonimicznie. Konsekwentnie, na gruncie tego
kodeksu uznawano bez żadnych wątpliwości, że działalność przedsiębiorstw państwowych
mieści się w rodzajowym przedmiocie ochrony przestępstw przeciwko instytucjom
państwowym 865. Tymczasem w aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest
odpowiednika art. 120 § 12 k.k. z 1969 r., wyraźnie zaliczającego przedsiębiorstwa
862

Zob. art. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002
r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.).
863
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 14-14a do art. 115 § 13, s. 1406; J. Giezek
[w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 10 do art. 115 § 13; A. Wąsek [w:]
O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek,
Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk 2005, teza 6 do art. 115 § 13, s. 849; A. Zoll [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, wyd. 1999, s. 706; O. Górniok, Z problematyki…, s. 12-14; A. Molińska,
Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym, Państwo i Prawo z 2010 r.,
Nr 10, s. 83; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 10/00, OSNKW z 2000 r., Nr 5-6, poz.
40; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2001 r., I KZP 9/01, OSNKW z 2001 r., Nr 11-12, poz. 40.
Pogląd mniejszościowy, zgodnie z którym „przedsiębiorstwa państwowe” stanowią jedną z kategorii „instytucji
państwowych” reprezentują m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 46; C. Nowak, Korupcja…, s. 71; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 13 maja 2007 r., WA 11/07, OSNwSK z 2007 r., poz. 599. Przedstawicielem stanowiska
pośredniego, zgodnie z którym przedsiębiorstwa państwowe można zaliczyć do instytucji państwowych, o ile
poza prowadzeniem działalności gospodarczej realizują również zadania zlecone administracji publicznej jest
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 20.
864
Tak m. in.: A. Spotowski, Przestępstwa, s. 19.
865
Zob. m. in. O. Górniok, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych (art. 233237 k.k.), Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 132, Prawo XXXIII, Wrocław 1970, s. 17.
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państwowe do instytucji państwowych 866. Po drugie, przedstawiciele omawianego poglądu
odwołują się do uzasadnienia rządowego projektu k.k. z 1997 r., w którym zawarto
stwierdzenie, iż „zmiany ustrojowe muszą prowadzić do istotnej zmiany pojęcia
funkcjonariusza publicznego. Z zakresu tego pojęcia kodeks wyłącza osoby sprawujące
funkcję w gospodarce uspołecznionej, spółdzielczości lub organizacjach społecznych” 867.
Ponadto twierdzi się, że pojęcie instytucji państwowych jest z pewnością węższe niż termin
„państwowe jednostki

organizacyjne” 868.

Wreszcie podnosi

się argumenty natury

funkcjonalnej, twierdząc, że „nie ma podstaw, aby na równi z instytucjami państwowymi
i samorządowymi chronić przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie lub organizacje
społeczne. Kodeks karny wyraźnie oddziela od siebie sferę władzy publicznej od sfery
gospodarczej” 869. Ta ostatnia jest bowiem chroniona przez przepisy Rozdziału XXXVI
k.k. 870.
W

moim

przekonaniu

przedstawiony

powyżej

pogląd

odmawiający

przedsiębiorstwom państwowym charakteru „instytucji państwowych” nie jest w pełni trafny.
W pełni zgadzam się z podstawowym założeniem, na którym jest on oparty. Nie powinna
podlegać ochronie na zasadach przewidzianych w Rozdziale XXIX k.k. działalność
podmiotów, za pomocą których państwo i samorząd terytorialny wykonuje w celu osiągnięcia
zysku działalność gospodarczą na równi z innymi podmiotami na rynku (będąc więc w tym
przypadku jedynie jednym z „graczy rynkowych”). Z konstytucyjnej zasady równości wobec
prawa, a także z odejścia przez polskiego ustawodawcę od doktryny silniejszej ochrony
prawnej własności państwowej od prywatnej (która wynikała z Konstytucji PRL z 1952 r.
i z k.k. z 1969 r.) można wnioskować, że nie ma podstawy dla różnicowania ochrony
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zależności od tego, czy są to podmioty
„publiczne” czy też prywatne. Gdyby do „instytucji państwowych” w rozumieniu Rozdziału
XXIX k.k. zaliczyć podmioty, za pośrednictwem którego państwo prowadzi działalność
gospodarczą (takie jak np. przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe czy też tzw.
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa), to podmiotom takim przysługiwałaby silniejsza
866

Zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 10/00.
Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 176.
868
Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 14 do art. 115 § 13, s. 1406; J. Giezek [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 10 do art. 115 § 13
869
A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 706.
870
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 4 uwag wprowadzających do Rozdziału
XXIX, s. 1072.
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ochrona prawna (np. w kontekście przestępstw korupcyjnych) od podmiotów prywatnych.
Sytuacja taka prowadziłaby do niesłusznego faworyzowania na rynku podmiotów
„publicznych” i do zachwiania reguł konkurencji, niezbędnych dla funkcjonowania
gospodarki rynkowej. Moim zdaniem zatem do kręgu „innych instytucji państwowych” (art.
115 § 13 pkt 6 k.k.) zaliczać należy takie podmioty państwowe, które nie spełniając kryteriów
definicyjnych z art. 115 § 13 pkt 4 lub 5 k.k., świadczą ogółowi ludności usługi będące
realizacją nałożonych na nie przez Konstytucję RP lub ustawy zwykłe zadań publicznych 871.
Należy jednak w tym kontekście zastanowić się nad problemem tzw. przedsiębiorstw
użyteczności publicznej. Cechą odróżniającą takie przedsiębiorstwa od tzw. przedsiębiorstw
państwowych prowadzonych na zasadach ogólnych jest to, że w przeciwieństwie do tych
ostatnich zasadniczym celem ich działalności nie jest osiąganie zysku, lecz bieżące
i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności 872. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych organ założycielski takiego przedsiębiorstwa ma
obowiązek dotować je, jeśli jego działalność jest nierentowna. W literaturze prawa
gospodarczego podkreśla się w związku z tym, że istnieją wątpliwości co do kwalifikowania
takich przedsiębiorstw jako przedsiębiorców sensu stricto 873. Wydaje się, że przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej należy zakwalifikować jako tzw. przedsiębiorców not for profit, czyli
takich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lecz nie w celu zarobkowym, a zysk
przeznaczany jest na cele statutowe 874. Moim zdaniem okoliczność ta przesądza o tym, że
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej realizują zadania publiczne, polegające na
nieprzerwanym świadczeniu usług ludności. Warto przy tym podkreślić, że w literaturze
z zakresu prawa administracyjnego przedsiębiorstwa publiczne wyróżnia się jako druga obok
zakładów publicznych, formę organizacyjną, w której wykonywane są funkcje świadczące
administracji publicznej 875. Przedsiębiorstwa takie wykazują wiele cech zbliżonych do np.
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, założonych przez organy administracji rządowej.
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Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do art. 115 § 13, s. 1406-1407.
Działalność takich przedsiębiorstw polega w szczególności na produkcji lub świadczeniu ludności usług
w zakresie inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową
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1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 112,
poz. 981 z póżn. zm.).
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Czyli tego rodzaju podmiotów, które działają w celach zarobkowych. Por. A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd.
8, Warszawa 2007, s. 22 i 620.
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Zob. A. Kidyba, Prawo..., s. 22-23
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Por. Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 439.
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Podkreśla się również, że „w tych przedsiębiorstwach państwowych, które realizują określone
obowiązki państwa wobec obywateli, w sytuacji gdy w danym obszarze gospodarki nie
istnieje aktywność innych przedsiębiorców (względy opłacalności), brak możliwości zmiany
formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej wynika właśnie
z przewagi interesu publicznego (obowiązki państwa wobec obywateli) nad aspektami
ekonomicznymi (opłacalność danego rodzaju działalności gospodarczej) 876. Działalność
przedsiębiorstw użytku publicznego, realizujących funkcje administracji świadczącej służy
dobru wspólnemu i jest przesłanką rozwoju prywatnej działalności gospodarczej 877. W ich
przypadku odpada, moim zdaniem, obawa związana z prawnym uprzywilejowaniem ich
sytuacji w porównaniu z podmiotami prywatnymi, konkurującymi z nimi na rynku. Rzecz
bowiem w tym, że prowadzona przez państwo i samorząd terytorialny działalność użytku
publicznego „[…] powinna przede wszystkim dostarczać takie dobra i usługi, które
wprawdzie mogłyby być zapewnione przez mechanizm rynkowy, jednak ich podaż wymaga
bezpośredniej demokratycznej legitymacji i kontroli ze strony państwowych struktur, głównie
w celu zagwarantowania wszystkim równego do nich dostępu; powinna również dostarczać
takie dobra i usługi, których wolny rynek nie byłby w stanie wytworzyć w sposób na tyle
pewny, niezawodny i na takim poziomie, jak tego wymaga dobro ogółu, oraz takie dobra,
których mechanizm wolnorynkowy nie byłby w stanie zapewnić (dostarczyć) tym
obywatelom, którzy ich potrzebują, głównie ze względu na niską siłę nabywczą tych osób” 878.
W przypadku takich podmiotów nie ma zatem zagrożenia naruszenia konstytucyjnej zasady
równej ochrony mienia publicznego i prywatnego. W świetle powyższych uwag nie do końca
precyzyjny wydaje się pogląd odmawiający rodzajowej ochrony Rozdziału XXIX k.k.
działalności wszelkich przedsiębiorstw państwowych. Z funkcjonalnego punktu widzenia
pożądane byłoby objęcie rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstw z tego Rozdziału
także działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa państwowe użytku publicznego. Nie
powinny natomiast podlegać ochronie przedsiębiorstwa państwowe działające na zasadach
ogólnych, za główny cel których nie należy uznać realizację zadań publicznych, lecz
prowadzenie w celu zarobkowym działalności gospodarczej, opartej na konkurencji z innymi
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Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 521-522 i przywołaną tam literaturę przedmiotu.
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Tamże.
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Zob. M. Szydło, Konstytucyjnoprawne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej, „Przegląd
Sejmowy” z 2004 r., Nr 6, s. 52 i przywołaną tam literaturę przedmiotu. Uwagi autora dotyczą działalności
gospodarczej podejmowanej przez podmioty państwowe, jednak w moim przekonaniu można je odnieść
w szczególności do działalności użytku publicznego, podejmowanej przez przedsiębiorstwa państwowe.
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podmiotami (głównie prywatnymi) działającymi na danym rynku. Podobne uwagi dotyczyć
mogłyby również działających w ramach tzw. użyteczności publicznej osoby prawne
samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, nie są to jednak „instytucje
państwowe”, lecz „instytucje samorządu terytorialnego”. Moim zdaniem podmioty takie
można jednak uznać za prowadzące „działalność publiczną” (art. 115 § 19 in fine k.k.).
Przedstawionej powyżej argumentacji nie sprzeciwiają się, w moim przekonaniu,
względy natury językowej. W szczególności przedsiębiorstwa państwowe użyteczności
publicznej, jako realizujące funkcje świadczącą administracji publicznej, mieszczą się
w ustalonym w języku prawniczym znaczeniu pojęcia „instytucja”, obejmującym „[…]
zakłady o charakterze publicznym, zajmujące się określonym rodzajem spraw, działające w
jakiejś dziedzinie”, którą są „[…] sprawy publiczne należące do kompetencji instytucji
państwowych i samorządu terytorialnego” 879. Rozstrzygającego znaczenia dla omawianej
kwestii nie ma również, w moim przekonaniu, fakt, iż w obowiązującym k.k. brak jest
odpowiednika art. 120 § 12 k.k. z 1969 r., w którym wyraźnie wskazano, iż przedsiębiorstwa
z udziałem państwa stanowią instytucje państwowe.
Badając zakres pojęcia „instytucja państwowa” należy również zastanowić się nad
zagadnieniem jednoosobowych spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością
i akcyjnych) Skarbu Państwa. Co do zasady takie podmioty prowadzą działalność
gospodarczą, nastawioną na osiągnięcie zysku, co sprawia, że nie powinny podlegać ochronie
przewidzianej przez przepisy Rozdziału XXIX k.k. Rzecz jednak w tym, że zgodnie
z uregulowaniami polskiego prawa spółek handlowych, celem działalności zarówno spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych, nie musi być prowadzenie
działalności gospodarczej 880. W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
przepis art. 151 § 1 k.s.h. wyraźnie wskazuje, iż może być ona tworzona w każdym celu
prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w przypadku spółki
akcyjnej, możliwość taką wyprowadza się z milczenia ustawodawcy, uznając, iż jej celem
także może być każdy cel dopuszczalny881 W zakresie celów, dla realizacji których może być
utworzona spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, wyróżnia się
w doktrynie prawa handlowego trzy zasadnicze grupy: 1) cele zarobkowe, 2) inne cele
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O. Górniok [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 1 uwag wprowadzających, s. 13
Zob. na ten temat: K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Prawo spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, s. 772774; M. Michalski [w:] Prawo spółek, red, A. Kidyba, s. 1221-1222.
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Tak M. Michalski [w:] Prawo spółek, red, A. Kidyba, s. 1221-1222.
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gospodarcze, niemające charakteru zarobkowego oraz 3) cele niegospodarcze 882. Najczęściej
w praktyce występuje oczywiście cel zarobkowy, którego realizacja następuje w drodze
prowadzenia

działalności

gospodarczej 883.

Cel

gospodarczy

niemający

charakteru

zarobkowego jest realizowany poprzez podejmowanie działań gospodarczych, ale
nieukierunkowanych na osiąganie zysku 884. W takim przypadku jeżeli spółka osiąga zysk, nie
jest on dzielony między wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację określonego celu 885.
W takim przypadku spółki są zaliczane do kategorii instytucji not for profit 886. Natomiast cel
niegospodarczy to cel realizowany poza procesem gospodarczym, którego realizacja nie
przynosi zysków, często wręcz wymaga dofinansowania 887. Do takich celów zalicza się cele
o charakterze użyteczności publicznej, takie jak cele kulturalne, naukowe, charytatywne,
badawcze, w zakresie sztuki, ochrony środowiska itp. – spółki realizujące takie cele zaliczane
są do kategorii instytucji non profit 888. Co więcej, spółki niedziałające w celu osiągnięcia
zysku przeznaczające całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczające zysku do podziału między swoich wspólników, są traktowane przez polskie
ustawodawstwo jako podmioty, które mogą – poza organizacjami pozarządowymi –
prowadzić działalność pożytku publicznego i mogą uzyskać status organizacji pożytku
publicznego 889. Nie zawsze zatem działalność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
i spółek akcyjnych musi wiązać się w sposób konieczny z prowadzeniem przez nie
działalności w celach zarobkowych (co stanowi wyróżnik działalności gospodarczej). Uwaga
ta dotyczy oczywiście również spółek państwowych i samorządowo-terytorialnych. Również
w doktrynie prawa administracyjnego wyróżnia się kategorię „spółek prawa publicznego”,
powoływanych w celu wykonywania powierzonych im przez ustawy albo w oparciu o akty
indywidualno-konkretne na podstawie ustawy, zadań publicznych z zakresu administracji
publicznej 890. Zdaniem M. Stahl, wielość rozwiązań prawnych dotyczących spółek prawa
handlowego tworzonych przez władze publiczne i wykonujących zadania publiczne z zakresu
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Zob. K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Prawo spółek, red. A. Kidyba, s. 773.
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Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 524.
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administracji publicznej nie pozwala na jednoznaczne określenie charakteru tych spółek 891.
Ocena, czy konkretne spółki mogą być uznane za spółki prawa publicznego musi
uwzględniać, takie elementy jak: cel działania (czy jest nim zaspokajanie potrzeb
o charakterze powszechnym), przedmiot działania (czy nie jest przemysłowy lub handlowy),
podmiot finansujący ich działanie w przeważającej części, posiadanie przez podmioty
publiczne pozycji dominującej oraz zakres uprawnień personalnych i nadzorczych Skarbu
Państwa, a przede wszystkim to, czy przepisy prawa zlecają im wprost wykonywanie zadań
publicznych lub przewidują powierzanie im zadań z zakresu administracji publicznej w innej
formie prawnej 892. Ustawowe zlecenie tym spółkom wykonywania zadań publicznych,
zwłaszcza z zakresu administracji świadczącej, sprawia, że podmioty te wykazują wiele cech
wspólnych z zakładami publicznymi czy przedsiębiorstwami państwowymi użyteczności
publicznej. Należy je zatem kwalifikować jako „instytucje państwowe” w rozumieniu
Rozdziału XXIX k.k. Ponieważ jednak częstokroć obok realizowania funkcji administracji
publicznej będą one również prowadziły działalność gospodarczą, należy zaznaczyć, że
ochronie przewidzianej przez przepisy tego rozdziału będzie podlegała wyłącznie aktywność
polegająca na realizowaniu zadań publicznych. Prowadzona przez nie działalność
gospodarcza będzie zaś chroniona przepisami Rozdziału XXXVI k.k. Badając, czy celem
działalności danej spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, należy odwołać się do
aktu normatywnego, na podstawie którego została utworzona, a także do jej aktu
założycielskiego (statutu). Brak wyraźnego wskazania w tych aktach, że wśród celów
działania danej spółki są cele z zakresu realizowania określonych zadań publicznych
i odwołanie się wyłącznie do działalności gospodarczej (lub celu zarobkowego) jako celu
istnienia danej spółki wyklucza, moim zdaniem, możliwość jej kwalifikowania jako
„instytucji państwowej”. Podobnie jest ze spółkami komunalnymi i możliwością ich
kwalifikowania jako „instytucji samorządu terytorialnego”.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym można wymienić kilka kategorii spółek,
które powołane zostały w celu realizowania zadań publicznych, a ewentualne prowadzenie
przez nie działalności gospodarczej nie należy do ich istoty i jest ich celem pobocznym 893.
Analiza regulacji ustawowych dotyczących tych kategorii spółek wskazuje, iż powołane one
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zostały w celu realizacji zadań publicznych i w tym zakresie powinny podlegać ochronie
przepisów Rozdziału XXIX k.k. Przykładowo zatem, Telewizja Polska S.A. powinna
podlegać ochronie jako „instytucja państwowa” jedynie w zakresie, w jakim realizuje tzw.
misję publiczną. W pozostałym zakresie swej działalności, jej działalność powinna być
chroniona przez przepisy Rozdziału XXXVI k.k.
W moim przekonaniu inna jest natomiast sytuacja spółek kapitałowych z udziałem
Skarbu Państwa, zawiązanych z podmiotami prywatnymi, nawet jeżeli udział Skarbu Państwa
w takich spółkach jest większościowy i realizują one w jakimś zakresie zadania publiczne.
W takim bowiem przypadku, można by je uznać co najwyżej za instytucje „państwowoprywatne”. Zakwalifikowanie takich podmiotów do kategorii instytucji państwowych
stanowiłoby, w moim przekonaniu, wykładnię wykraczającą poza językowe znaczenie tekstu
prawnego. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by w zakresie, w jakim realizują one
zadania publiczne, nałożone na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych, uznawać je
za podmioty „dysponujące środkami publicznymi” (o ile otrzymują na realizację zadań
publicznych dotacje ze środków publicznych) lub realizujące „działalność publiczną” (por.
art. 115 § 19 k.k.).
Drugą, obok „instytucji państwowych”, kategorią podmiotów, których działalność
objęta jest rodzajowym przedmiotem ochrony Rozdziału XXIX k.k., są „instytucje samorządu
terytorialnego”. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim organy wykonawcze i stanowiące
o charakterze przedstawicielskim wszelkich trzech szczebli samorządu terytorialnego,
występujących w Polsce, tj. gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego 894. Dotyczy to więc
organów gminy, którymi są: wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz rada gminy (miasta),
powiatu (zarządu powiatu na czele ze starostą i rady powiatu) oraz samorządu
wojewódzkiego (zarządu województwa na czele z marszałkiem i sejmiku wojewódzkiego) 895.
Należy przy tym podkreślić, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest, według
polskiego porządku konstytucyjnego, gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu
terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 164
Konstytucji RP).
Pojęcie instytucji samorządu terytorialnego obejmuje również obsługujące organy
jednostek samorządu terytorialnego urzędy oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie osoby
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prawne i jednostki organizacyjne. Do instytucji samorządu terytorialnego należy również
zaliczyć organy tzw. jednostek pomocniczych gminy (zarząd i radę dzielnicy lub osiedla,
sołtysa) – należy jednak podkreślić, że osoby piastujące te stanowiska nie pozostają
w stosunku pracy z jednostką samorządu terytorialnego, nie można ich zatem uznać za
pracowników samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. Za „instytucje
samorządu terytorialnego” należy również uznać tzw. związki komunalne, czyli odrębne
podmioty prawa administracyjnego, posiadające osobowość prawną, tworzone dobrowolnie
przez jednostki samorządu terytorialnego w celu wspólnego, efektywniejszego wykonywania
części nałożonych na nie zadań publicznych 896.
Ważną kategorią instytucji samorządu terytorialnego są tzw. zakłady samorządowe,
należące do szerszej kategorii zakładów publicznych 897. Zakładami samorządowymi są
Powyższe wyliczenie ma oczywiście charakter przykładowy, albowiem liczba kategorii
zakładów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego znacznie
przewyższa rodzaje państwowych zakładów publicznych.
Pojęciem „instytucji samorządu terytorialnego” objęte być również powinny
jednoosobowe spółki kapitałowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, o ile
celem ich istnienia jest realizacja zadań publicznych, zwłaszcza z zakresu tzw. użyteczności
publicznej – i jedynie w zakresie realizacji tych zadań. Zgodnie z uregulowaniami ustawy
o gospodarce komunalnej, prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarka
komunalna, obejmująca w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej,
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, może być prowadzona nie tylko
w formie tzw. samorządowe zakładu budżetowego, ale także spółki prawa handlowego 898.
Przykładowy katalog zadań z zakresu użyteczności publicznej zawierają odpowiednie

896

Por. J. Zimmermann, Prawo…, s. 222; Z. Niewiadomski [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 181, 183.
897
Czyli podmioty, powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez związki jednostek
samorządu terytorialnego podmiotem, celem działania których jest realizacja zadań publicznych, polegających
na świadczeniu usług zaspakajających potrzeby ludności o szczególnym znaczeniu społecznym (administracja
świadcząca). W skład omawianego pojęcia wchodzą w szczególności: samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej (pod warunkiem, że ich organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego), szkoły
publiczne, przedszkola publiczne i inne publiczne placówki oświaty, których organem prowadzącym jest
jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, czy domy pomocy społecznej prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego.
898
Por. art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
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przepisy ustrojowych ustaw samorządowych 899. Zadania te stanowią zadania publiczne,
których wykonanie ciąży odpowiednio na gminie, powiecie i województwie. Jednak jak
podkreśla się w doktrynie prawa administracyjnego i orzecznictwie Naczelnego Sądu
Administracyjnego, „zadania z zakresu użyteczności publicznej stanowią podstawowy zakres
i cel funkcjonowania jednostek samorządu. Nie powinny one stanowić działalności
gospodarczej [podkreślenie moje – M. I.], ponieważ bieżące i nieprzerwane ich
wykonywanie w drodze usług powszechnie dostępnych jest trudne do pogodzenia
z podstawową zasadą działalności gospodarczej, jaką jest dążenie do maksymalizacji
zysku” 900. Jak podkreśla Kazimierz Bandarzewski, osiąganie zysku nie jest celem działalności
tego rodzaju

„komunalnych” spółek prawa handlowego, a zadania własne samorządu

powinny być przez nie wykonywane niezależnie od wyniku finansowego związanego z ich
realizacją 901. Oznacza to, że spółki takie w swojej działalności wykonują zadania publiczne,
wykazując wiele podobieństw np. do zakładów publicznych czy przedsiębiorstw
państwowych użyteczności publicznej. Poza ochroną pozostaje zaś działalność gospodarcza
prowadzona przez takie spółki, ponieważ objęcie jej taką ochroną naruszałoby konstytucyjnej
zasady równej ochrony mienia publicznego i prywatnego.
Należy jednak podkreślić, że nie można zaliczyć do kategorii instytucji samorządu
terytorialnego spółek kapitałowych, w których jednostki samorządu terytorialnego są jedynie
udziałowcami (nawet jeżeli taki udział byłby większościowy), realizujących zadania
publiczne z zakresu gospodarki komunalnej lub inne. Podmioty takie mają bowiem charakter
instytucji „samorządowo-prywatnych” i objęcie ich działalności rodzajowym przedmiotem
ochrony Rozdziału XXIX k.k. stanowiłoby niedopuszczalną w prawie karnym wykładnię
rozszerzającą na niekorzyść sprawcy. Można je jednak bez wątpienia uznać za jednostki
realizujące „działalność publiczną” (art. 115 § 19 in fine k.k.). Jak się zdaje, również z czysto
językowego punktu widzenia trudno bowiem byłoby pogodzić się z interpretacją,
wykluczającą „działalność użyteczności publicznej” z zakresu pojęcia „działalność
publiczna”.
899

Tak: K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego
w Polsce, red. W. Kisiel, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 188. Przepisy te to: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
900
K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo..., s. 187.
901
K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo..., s. 187-188.
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2. Przestępstwo sprzedajności w sektorze publicznym (art. 228 § 1 – 6 k.k.).
2.1. Indywidualny przedmiot ochrony.
Rozważania

dotyczące

szczegółowej

analizy

znamion

typów

przestępstw

sprzedajności w sektorze publicznym (art. 228 § 1 – 6 k.k.) należy rozpocząć od ustalenia ich
indywidualnego przedmiotu ochrony. W przypadku przestępstw korupcyjnych w sektorze
publicznym mamy do czynienia z nietypową sytuacją, w której ich indywidualny przedmiot
ochrony nie stanowi wyłącznie „uszczegółowienia” rodzajowego przedmiotu ochrony
wyrażonego w tytule Rozdziału XXIX k.k. („działalność instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego”). Ze względu na brzmienie przepisów art. 228, 229, 230 i 230a k.k., a także
definicji legalnych pojęć „funkcjonariusz publiczny” (art. 115 § 13 k.k.) i „osoba pełniąca
funkcję publiczną” (art. 115 § 19 k.k.) za w pełni zasadne należy uznać występujące
w doktrynie prawa karnego stanowisko, że indywidualny przedmiot ochrony przestępstw
korupcyjnych w sektorze publicznym jest znacznie szerszy niż ich rodzajowy przedmiot
ochrony902. Co więcej, do sytuacji takiej nie doszło wyłącznie w drodze kolejnych
nowelizacji k.k. w zakresie przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym (choć zmiany
normatywne w tym zakresie znacznie rozszerzyły indywidualne przedmioty ochrony tych
przestępstw). Jak trafnie bowiem zauważa P. Bachmat, od samego początku obowiązywania
k.k. z 1997 r., w definicji funkcjonariusza publicznego (kluczowej dla ustalenia rzeczywistego
pola penalizacji w zasadzie wszystkich przestępstw zawartych w Rozdziale XXIX k.k., w tym
przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym) zawarta była klauzula odnosząca się do
„innej osoby [poza osobami będącymi pracownikami administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego – uwaga M. I.] w zakresie, w którym uprawniona
jest do wydawania decyzji administracyjnych” (art. 115 § 13 pkt 4 in fine k.k.). Rzecz
bowiem w tym, iż działalność owej „innej osoby”, w zakresie, w jakim wydaje ona decyzje
administracyjne na podstawie ustawy lub porozumienia administracyjnego, nie stanowi
działalności instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego 903. Chodzi bowiem w tym
przypadku o osoby działające w ramach podmiotów nie będących częścią aparatu państwa
i samorządu terytorialnego, którym zlecono wykonywanie części zadań z zakresu
administracji publicznej, wiążących się z realizowaniem władztwa publicznego, poprzez
wydawanie decyzji administracyjnych, czyli aktów indywidualno-konkretnych jednostronnie

902
903

Tak m. in. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 21-23, cz. II, s. 3-5.
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 21-22.
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rozstrzygających o sytuacji prawnej adresata 904. Co istotne, dla zakwalifikowania określonego
aktu jako decyzji administracyjnej, nie jest istotna jego określona normatywnie nazwa, lecz
jego materialna treść 905. Możliwość wydawania decyzji administracyjnych przez podmioty
„pozapaństwowe”, przewiduje wprost przepis art. 1 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym załatwianie
spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych może nastąpić
przed podmiotami innymi niż organy administracji publicznej lub inne organy państwowe.
Chodzi tu o najszerzej rozumiane organizacje społeczne 906, a także osoby fizyczne
posiadające szczególne kwalifikacje do wykonywania zleconych zadań administracji
publicznej 907. Co istotne, podstawę wykonywania takich zleconych funkcji władczych
administracji publicznej stanowić może wprost przepis prawa powszechnie obowiązującego
albo dopuszczone takim przepisem porozumienie pomiędzy organem administracji
publicznej, a podmiotem pozapaństwowym, któremu funkcje są zlecane 908. Jak podkreśla się
w doktrynie prawa administracyjnego, w aktualnie obowiązującym ustawodawstwie zaznacza
się tendencja do zlecania organom samorządów zawodowych wykonywania funkcji
administracji publicznej o charakterze władczym w zakresie dostępu do określonych
zawodów 909. Stosunkowo rzadko zaś kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych
udzielane są innego rodzaju organizacjom społecznym, choć takie sytuacje również mają
miejsce 910.
Dalsze rozszerzenie ochrony przedmiotu ochrony przestępstw korupcyjnych na
działalność podmiotów innych niż wymienione w tytule Rozdziału XXIX k.k. nastąpiło
w drodze dwóch nowelizacji k.k.911. Pierwsza z nich dokonana została ustawą z dnia
904

Tamże, s. 21.
Por. m. in. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, Nb. 12 do art. 104, s. 398. Poszczególne ustawy posługują się różnorakimi
określeniami na tego rodzaju akty, takimi jak np.: decyzja, orzeczenie, zarządzenie, zezwolenie, pozwolenie,
koncesja, nakaz, zakaz, przydział, zgoda, nominacja, mianowanie, powołanie. Decyzjami administracyjnymi
mogą być również decyzje organów kolegialnych, określane zazwyczaj jako „uchwały”.
906
Zdefiniowane w przepisie art. 5 § 2 ust. 5 k.p.a. jako „organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze
i inne organizacje społeczne”. Przykładowo można w tym kontekście wymienić uchwałę o ustaleniu wyniku
egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą, wydawane przez właściwe
organy danego samorządu zawodowego, czy wpis na listę radców prawnych czy adwokatów, dokonywany
w drodze uchwały właściwego organu samorządu zawodowego.
907
Zob. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
wyd. 11, Warszawa 2011, Nb. 7 do art. 1, s. 6.
908
Tamże.
909
J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Nb. 8 do art. 1, s. 6-7; P. Bachmat, Przedmiot…, cz.
I, s. 21.
910
Zob. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Nb. 8 do art. 1, s. 7.
911
Tak słusznie P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 3.
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9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych
oraz ustawy – Prawo bankowe 912, zaś druga ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 913. Nowelizacja z września 2000 r.
stanowiła przełom w polskim ustawodawstwie antykorupcyjnym, wprowadzając do niego po
raz pierwszy penalizację zachowań korupcyjnych w państwach obcych i w organizacjach
międzynarodowych. Zakres ochrony przepisów art. 228 i 229 k.k. został zatem rozszerzony
na ochronę działalności instytucji publicznych w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
oraz działalności organizacji międzynarodowych 914. Rozszerzenie zakresu ochrony odbyło się
w drodze wprowadzenia dwóch nowych przepisów: § 6 do art. 228 k.k. oraz § 5 do art. 229
k.k., odnoszących się, odpowiednio, do sprzedajności i przekupstwa w związku z pełnieniem
funkcji publicznej „w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej”. Do czasu
wprowadzenia omawianych przepisów zarówno w doktrynie prawa karnego, jak
i w orzecznictwie Sądu Najwyższego bezdyskusyjny był pogląd,

że ochronie za

pośrednictwem przepisów art. 228 i 229 k.k. (podobnie zresztą jak np. art. 230 k.k.) podlega
wyłącznie działalność instytucji państwa polskiego 915. Wprowadzenie ochrony działalności
państw obcych i organizacji międzynarodowych spowodowane było głównie potrzebą
realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
wynikających z regulacji Konwencji OECD. Aktualnie penalizacja korupcji zagranicznych
funkcjonariuszy publicznych jest wymagana również przez inne wiążące RP akty prawa
międzynarodowego i europejskiego.
Przepisy art. 228 § 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k. posługują się sformułowaniami „państwo
obce” i „organizacja międzynarodowa”. Wbrew pozorom, ich znaczenie nie jest w pełni jasne.
Jeśli idzie o pojęcie „państwa obcego”, to oznacza ono oczywiście państwo inne niż
Rzeczpospolita Polska. Według znaczenia słownikowego, „państwo” to „«zorganizowana
politycznie społeczność zamieszkująca określone terytorium, mająca swój rząd i swoje
prawa»” 916. Bez wątpienia jednak pojęcie „państwo” stanowi termin języka prawniczego,
a nie ogólnego. W doktrynie prawa międzynarodowego publicznego tradycyjnie wymienia się
912

Dz. U. Nr 93, poz. 1027. Dalej powoływana jako „nowelizacja z września 2000 r.”.
Dz. U. Nr 111, poz. 1061 r. Dalej jako „nowelizacja z czerwca 2003 r,”.
914
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 3; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza
3 uwag wprowadzających do Rozdziału XXIX. s. 1071-1072.
915
Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1991 r., I KZP 3/91, OSNKW z 1991 r., Nr 7-8, poz. 30.
916
Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl, hasło: „państwo”
(znaczenie II). Por. też Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 571-572.
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cztery cechy konstytuujące pojęcia państwa: ludność, terytorium, suwerenną władzę
najwyższą i zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami 917. Za szczególnie
problematyczne należy uznać pojęcie „suwerenności”, które ewoluuje w czasie i znacznie
odbiega od swojego pierwotnego znaczenia. Dla uznania danego tworu za państwo prawo
międzynarodowe wymaga jednak, by posiadał on władzę nie tylko w stosunkach
wewnętrznych, ale i zewnętrznych 918. Rzeczą sporną w nauce prawa międzynarodowego jest
zaś to, czy warunkiem konstytutywnym przyjęcia, że dany byt jest „państwem”, jest jego
uznanie przez społeczność międzynarodową 919. Rzecz jednak w tym, że poza „państwami”
w podanym powyżej znaczeniu, funkcjonują również zbliżone do państw byty, które nie
posiadają jednak ich wszystkich cech. Dotyczy to zwłaszcza ich suwerenności w aspekcie
zewnętrznym. Część bytów uznawanych powszechnie za państwa (czego wyrazem jest np. ich
przynależność do organizacji międzynarodowych, w tym do Organizacji Narodów
Zjednoczonych) nie posiada pełnej suwerenności w aspekcie zewnętrznym, oddając na mocy
aktów

prawa

międzynarodowego

reprezentowanie

swoich

spraw

zewnętrznych

i bezpieczeństwo zewnętrzne (obronność) innym państwom. Dotyczy to w szczególności tzw.
państw zależnych (protektoratów) i państw stowarzyszonych 920. Wydaje się jednak, iż wobec
faktu ich uznania przez społeczność międzynarodową (w tym Polskę) za państwa, należy je
uznawać za państwa obce w rozumieniu omawianych przepisów. Generalnie, należy uznać, iż
„państwem obcym” w rozumieniu art. 228 § 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k. jest każdy byt, który
Rzeczpospolita Polska oficjalnym aktem międzynarodowoprawnym uznała za państwo 921.
Z kolei nie wszystkie twory, które wykonują efektywnie władzę nad określoną ludnością
i terytorium (są suwerenne) są uznawane przez za państwa przez Rzeczpospolitą Polskę,
nawet jeżeli są uznawane za takowe przez część społeczności międzynarodowej. W moim

917

Zob. J. Symonides [w:] R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VIII, Warszawa
2005, s. 120.
918
J. Symonides [w:] R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, s. 121.
919
Zob. J. Symonides [w:] R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, s. 143-144. Należy zaś podkreślić, że
warunkiem uznania określonego bytu za państwo nie jest jego przynależność do Organizacji Narodów
Zjednoczonych (aktualnie dotyczy to Watykanu).
920
Aktualnie zalicza się do nich takie państwa, jak: Bhutan (protektorat Indii), Nauru (państwo stowarzyszone
z Australią), Wyspy Marshalla, Mikronezja, Palau (państwa stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi),
Liechtenstein (protektorat Szwajcarii), Monako (protektorat Francji) i San Marino (protektorat Włoch). Por.
m. in. J. Symonides [w:] R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, s. 132-133.
921
W tym znaczeniu za „państwo obce” należy uznawać Republikę Kosowa, która nie jest aktualnie uznawana
przez większość społeczności międzynarodowej za państwo, lecz została za takie oficjalnie uznana przez
Rzeczpospolitą Polskę.
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przekonaniu, takie byty nie wchodzą w zakres pojęcia „państwo obce” 922. Pogląd przeciwny
powodowałby liczne komplikacje polityczne i prawne. Termin ten nie obejmuje również tzw.
terytoriów stowarzyszonych, terytoriów zależnych, terytoriów zamorskich i dependencji
Korony Brytyjskiej 923, które – choć posiadają znaczny stopień autonomii wewnętrznej,
niekiedy wręcz graniczący z pełną suwerennością wewnętrzną – nie są uznawane za
społeczność międzynarodową, w tym Polskę, za państwa. Administracja takich bytów może
być jednak uznawana w moim przekonaniu, za część administracji państw nad nimi
nadrzędnych, a zatem osoby pełniące w nich funkcje publiczne objęte są zakresem
kryminalizacji z art. 228 § 6 k.k. (i są przedmiotem oddziaływania przestępstwa z art. 229
§ 5 k.k.). Przyznać jednak trzeba, że proponowany sposób wykładni pojęcia „państwo obce”
może zostać uznany za niezgodny z przepisami wiążących RP umów międzynarodowych.
Rzecz bowiem w tym, że w doktrynie międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego
twierdzi się, że obowiązkowym zakresem penalizacji objęte są czyny korupcyjne nie tylko
w odniesieniu do funkcjonariuszy państw, ale także podobnych do nich podmiotów,
określanych jako „jakiekolwiek zorganizowany zagraniczny obszar lub podmiot, taki jak
terytorium autonomiczne lub odrębny obszar celny”. Pogląd taki wyrażono w szczególności
w oficjalnym komentarzu do Konwencji OECD, uchwalonym równolegle z samą Konwencją
przez państwa – strony podczas konferencji negocjacyjnej 924. Stanowisko to oparte jest
głównie na angielskim, oficjalnym tekście Konwencji, który posługuje się sformułowaniem
„foreign country” (art. 1), zdecydowanie szerszym niż przykładowo zwrot: „foreign state”.
W tym sensie polskie tłumaczenie Konwencji OECD 925, podobnie zresztą jak posługującej się
podobnym słownictwem Konwencji Narodów Zjednoczonych, uznać należy za wypaczające
sens przepisów Konwencji, w kierunku jego zawężenia. Wydaje się, że to błędne tłumaczenie
uznać należy za powód, dla którego polski ustawodawca posłużył się w tekście k.k. zwrotem
„państwo obce”, a nie np. „kraj obcy”. W moim przekonaniu jednak wykładnia rozszerzająca
922

„Państwem obcym” nie będą więc w szczególności: Tajwan (Republika Chińska), Republika Abchaska,
Turecka Republika Cypru Północnego, Republika Południowej Osetii, Górski Karabach, Naddniestrzańska
Republika Mołdawska (Naddniestrze) i Republika Somalilandu (Somaliland).
923
Aktualnie istnieje 69 takich tworów. Przykładowo można wymienić: tzw. dependencje Korony Brytyjskiej
(Wyspa Man, Jersey, Guernsey), terytoria stowarzyszone Stanów Zjednoczonych (Portoryko, Mariany
Północne), terytoria zamorskie Francji (Nowa Kaledonia).
924
Zob. Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the International
Business Transactions [w:] Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the International
Business Transactions and Related Documents, OECD 2011, teza 18, s. 16. Por. również I. Zerbes [w:] The
OECD Convention on Bribery. A Commentary, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen, Cambridge-New YorkMelbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo 2007, s. 72-74.
925
W którym mówi się o „państwie obcym”.
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omawianego zwrotu, choć byłaby zgodna z prawem międzynarodowym, stanowiłaby
naruszenie reguł interpretacji prawa karnego, poprzez przypisanie mu znaczenia szerszego,
niż występujące na gruncie wykładni językowej. W celu zapewnienia zgodności omawianych
przepisów z prawem międzynarodowym należałoby dokonać ich stosownej nowelizacji, np.
poprzez zawarcie w słowniczku ustawowym definicji legalnej, zgodnie z którą „państwem
obcym jest także jakikolwiek posiadający terytorium, ludność i najwyższą władzę,
zorganizowany podmiot, niezależnie od tego, czy jest uznawany za państwo przez
Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową”.
Polski ustawodawca zdecydował się również rozszerzyć zakres ochrony przewidzianej
przez przepisy art. 228 i 229 k.k. na działalność „organizacji międzynarodowych”..
W doktrynie prawa międzynarodowego publicznego przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje
zarówno związki państw (międzynarodowe organizacje rządowe, publiczne organizacje
międzynarodowe, International Governmental Organisations - IGOs), jak i związki osób
fizycznych i prawnych pochodzących z różnych państw (międzynarodowe organizacje
pozarządowe, International Non-Governmental Organisations - INGOs) 926. Jako organizacje
międzyrządowe określa się zorganizowane przez państwa struktury wzajemnej współpracy,
powstałe w wyniku umowy międzynarodowej zawartej przez co najmniej trzy strony 927. Tak
utworzona organizacja musi odbywać regularne sesje, zapewnić organizację sekretariatu
i władz zarządzających 928. Z kolei międzynarodowe organizacje pozarządowe określa się jako
„organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone
na podstawie umowy międzynarodowej” 929, tworzone przez osoby fizyczne i prawne (a nie
państwa), opierające swoją działalność na aktach wewnętrznych (statutów, regulaminów)
dobrowolnie przestrzeganych przez swych członków 930.
Pogląd, zgodnie z którym pojęcie „organizacji międzynarodowej” należy rozumieć
w taki sposób, jak to pojęcie jest interpretowane w prawie międzynarodowym, a zatem jako
obejmujące zarówno organizacje międzyrządowe, jak i pozarządowe, jest w większości

926

Zob. m. in. T. Łoś-Nowak [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania
– zasięg, red. T. Łoś-Nowak, wyd. V, Wrocław 2009, s. 29.
927
Tak: T. Łoś-Nowak [w:] Organizacje…,, red. T. Łoś-Nowak, s. 29.
928
Tamże.
929
Por. rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ z dnia 27 lutego 1950 r., nr 288/10, cyt. za: T. ŁośNowak, Organizacje…,, red. T. Łoś-Nowak, s. 30.
930
T. Łoś-Nowak, Organizacje…,, red. T. Łoś-Nowak, s. 30.
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przyjmowany w polskiej doktrynie prawa karnego, również na gruncie art. 115 § 20 k.k. 931,
choć w przypadku tego przepisu są wyrażane pewne wątpliwości 932. Stanowisko
ograniczające zakres omawianego terminu wyłącznie do organizacji międzyrządowych
wyraża na gruncie przestępstw korupcyjnych C. Nowak 933. Zdaniem Autorki, patrząc
z punktu widzenia wykładni celowościowej, nie można racjonalnie uznać, że ustawodawca
pragnął rozciągnąć ochronę polskiego k.k. na interesy organizacji międzynarodowych innych
niż międzyrządowe 934. Stanowisko to wydaje mi się trafne. Jak wynika z uzasadnienia
rządowego projektu nowelizacji k.k. z września 2000 r. 935, motywem wprowadzenia art. 228
§ 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k. było dostosowanie norm polskiego prawa karnego do uregulowań
Konwencji OECD. Brak jest natomiast w uzasadnieniu innych racji za wprowadzeniem tych
przepisów. Tymczasem zarówno Konwencja OECD, jak również inne akty prawa
międzynarodowego
funkcjonariuszy

nakazujące

publicznych,

wprowadzić
obejmują

w

Polsce

zakresem

penalizację

obowiązkowej

zagranicznych

penalizacji

czyny

łapownicze dotyczące funkcjonariuszy wyłącznie publicznych organizacji międzynarodowych
(Konwencja

OECD,

Konwencja

Narodów

Zjednoczonych),

bądź

publicznej

międzynarodowej lub ponadnarodowej organizacji lub instytucji, której Polska jest członkiem
(Prawnokarna Konwencja Rady Europy). Pojęcie „publicznej organizacji międzynarodowej”
jest wyjaśnione w oficjalnym komentarzu do Konwencji OECD i oznacza „jakąkolwiek
organizację międzynarodową utworzoną przez państwa, rządy lub inne publiczne organizacje
międzyrządowe, niezależnie od formy organizacji, zakresu jej kompetencji, włącznie
z, przykładowo, regionalnymi organizacjami gospodarczymi, takimi jak Wspólnoty
Europejskie” 936. Obowiązek penalizacji nie dotyczy zatem aktualnie, co do zasady, zachowań
korupcyjnych
931

w

stosunku

do

funkcjonariuszy

międzynarodowych

organizacji

Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r.,
Nr 5, s. 12; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 10 do art. 230, s. 1190; J. Giezek [w:]
J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 6 do art. 115 § 20, O. Górniok,
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w świetle art. 115 § 20 k.k., Przegląd Sądowy z 2004 r., Nr 10, s. 3.
932
Por. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 6 do art. 115 § 20,
O. Górniok, Przestępstwo…, s. 3.
933
C. Nowak, Korupcja…, s. 360-361.
934
C. Nowak, Korupcja…, s. 361.
935
Sejm III kadencji, Druk Nr 1718.
936
W języku angielskim: „any international organisation formed by states, governments, or other public
international organisations, whatever the form of organisation and scope of competence, including, for example,
a regional economic integration organisation such as the European Communities” – zob. Commentaries on the
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the International Business Transactions [w:]
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the International Business Transactions and
Related Documents, OECD 2011, teza 17, s. 16.
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pozarządowych 937. W doktrynie międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego
podkreśla się jednak, że funkcjonariusze takich organizacji wykonują często faktycznie
w niektórych państwach ich suwerenne funkcje, np. polegające na świadczeniu usług
zdrowotnych czy socjalnych dla ludności, czyniąc to niekiedy z mandatu tych państw,
Organizacji

Narodów

międzynarodowych

938

.

Zjednoczonych
Niekiedy

również

czy

innych

samo

prawo

publicznych

organizacji

międzynarodowe

nadaje

międzynarodowym organizacjom pozarządowym określone kompetencje do wykonywania
funkcji publicznych – przykładem jest tu Międzynarodowy Czerwony Krzyż, posiadający, na
mocy aktów prawa międzynarodowego z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego,
określone uprawnienia w czasie międzynarodowych konfliktów zbrojnych 939. Ingeborg
Zerbes podaje również przykłady międzynarodowych sportowych organizacji pozarządowych
(Międzynarodowy Komitet Olimpijski – MKOl, Międzynarodowa Federacja Piłkarska –
FIFA) posiadających, na mocy umów zawartych z państwami, - gospodarzami wielkich
międzynarodowych imprez sportowych, olbrzymie przywileje i uprawnienia, takie jak
zwolnienia z podatków czy immunitety zbliżone do dyplomatycznych 940. Zdaniem Autorki,
zachowania funkcjonariuszy takich organizacji pozarządowych powinny być objęte zakresem
penalizacji, jednak zauważa ona słusznie, że brzmienie Konwencji OECD aktualnie nie
wprowadza takiego obowiązku 941. W chwili obecnej Rzeczpospolita Polska nie ma zatem
obowiązku

wprowadzenia

penalizacji

czynów

korupcyjnych

odnoszących

się

do

funkcjonariuszy międzynarodowych organizacji pozarządowych. Wydaje się, że ustawodawca
polski nie zamierzał wprowadzić uregulowań szerszych, niż wynikające z wiążących go
konwencji międzynarodowych. W przeciwnym razie dałby wyraz takiemu zamiarowi
w uzasadnieniu projektu nowelizacji z września 2000 r. W moim przekonaniu zatem, za
słuszne należy uznać stanowisko C. Nowak, zawężające zakres używanego w k.k. pojęcia
„organizacja międzynarodowa” wyłącznie do organizacji międzyrządowych, publicznych.

937

Zob. I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen, s. 77.
I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen, s. 78-79.
939
I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen, s. 78.
940
Tamże, s. 79.
941
Autorka zauważa, że w niektórych państwach taka penalizacja została expressis verbis wprowadzona.
Dotyczy to przykładowo Niemiec i Norwegii. Argumentem za wprowadzeniem takiej penalizacji jest również
fakt, że podczas negocjacji nad tekstem Konwencji OECD przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego zwrócili się do OECD z prośbą o objęcie funkcjonariuszy MKOl zakresem Konwencji, co lepiej
chroniłoby organizację przed korupcją. Zob. I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen,
s. 79.
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Należy przy tym zgodzić się z wysuniętym przez Autorkę postulatem de lege ferenda, by
doprecyzować omawiane pojęcie poprzez dodanie do niego określenia „publiczna” 942.
Jak trafnie zauważa P. Bachmat, wprowadzenie w drodze nowelizacji z czerwca 2000
r. przepisów art. 228 § 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k. doprowadziło również do jakościowej zmiany
w zakresie indywidualnego przedmioty ochrony tych przepisów, poprzez jego rozszerzenie na
dobra prawne dotychczas nie chronione 943. Zdaniem Autora, treść wiążących Rzeczpospolitą
Polskę

aktów

prawa

międzynarodowego,

nakazujących

wprowadzenie

penalizacji

zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z zasadą pierwszeństwa umów
międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą Sejmu nad ustawami, wpływać powinna na
sposób interpretacji stosownych postanowień kodeksu karnego 944. Wskazuje on na treści
zawarte w preambułach do tych aktów prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim
traktują one o celach dokonywanego za ich pośrednictwem ujednolicenia przepisów karnych
dotyczących ścigania i karania przestępstw o charakterze korupcyjnym w państwach stronach 945. I tak, stosownie do treści preambuły do Protokołu Pierwszego do Konwencji PIF,
celem jego ustanowienia jest skuteczna ochrona interesów finansowych Wspólnot
Europejskich (aktualnie Unii Europejskiej), które „[…] mogą zostać naruszone lub być
zagrożone […] w szczególności czynami o charakterze korupcyjnym, popełnianymi przez lub
w stosunku do urzędników zarówno państwowych, jak i wspólnotowych, odpowiedzialnych
za przyjmowanie, zarządzanie lub wydawanie środków wspólnotowych podlegających
kontroli” 946. Przedmiotem ochrony przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym
w świetle Protokołu objęte są zatem także interesy finansowe Unii Europejskiej 947. Z kolei
Preambuła do Konwencji OECD wskazuje na zagrożenia, jakie rodzi przekupstwo, w postaci
„poważnego zaniepokojenia moralnego i politycznego, podważającego dobre sprawowanie
rządów

oraz

rozwój

gospodarczy

i

wypaczającego

warunki

międzynarodowej

konkurencji” 948. W świetle Konwencji OECD chronione są zatem: dobre sprawowanie
rządów (które można, jak się zdaje, utożsamiać ze zgodną ze standardami działalnością
instytucji publicznych), rozwój gospodarczy i międzynarodowa konkurencja 949. Należy w tym
942

C. Nowak, Korupcja…, s. 361.
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 9.
944
Tamże.
945
Tamże.
946
Cyt. z Preambuły do Protokołu Pierwszego do Konwencji PIF. Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 9.
947
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 9.
948
Por. Preambuła do Konwencji OECD.
949
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 9.
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943

kontekście wskazać również na wartości wyrażone w Preambule do Konwencji Narodów
Zjednoczonych. Zgodnie z tym dokumentem, korupcja stanowi problem i zagrożenie dla
stabilności i bezpieczeństwa społeczeństw, przynosząc szkodę instytucjom i wartościom
demokratycznym, wartościom etycznym i sprawiedliwości oraz zagrażając trwałemu
rozwojowi i rządom prawa 950. Ten akt prawa międzynarodowego wskazuje zatem, jako
przedmiot ochrony, stabilność i bezpieczeństwo społeczeństw, instytucje i wartości
demokratyczne, wartości etyczne i sprawiedliwość, trwały rozwój i rządy prawa. Również w
Preambule do Prawnokarnej Konwencji Rady Europy wskazano, że „korupcja zagraża
praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza dobre sprawowanie władzy,
uczciwość i sprawiedliwość społeczną, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności
instytucji

demokratycznych

i moralnym

podstawom

społeczeństwa” 951.

W

świetle

przytoczonych dokumentów prawa międzynarodowego, należy zatem wskazać, że
przedmiotem ochrony przestępstw z art. 228 i 229 k.k. (jak i innych przestępstw
korupcyjnych), poza sprawną i uczciwą działalnością instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego państwa polskiego, państw obcych, a także organizacji międzynarodowych,
objęte są również takie wartości, jak interesy finansowe Unii Europejskiej, trwały rozwój
gospodarczy, międzynarodowa konkurencja w stosunkach gospodarczych 952, stabilność
instytucji demokratycznych, rządy prawa, wartości demokratyczne i etyczne, uczciwość i
sprawiedliwość społeczna oraz moralne podstawy społeczeństwa. Takie kompleksowe
spojrzenie na problem korupcji, nie ograniczające się wyłącznie do jego „ekonomicznego
aspektu” 953, zapoczątkowane zostało przez Prawnokarną Konwencję Rady Europy 954, zaś
950

Por. Preambuła do Konwencji Narodów Zjednoczonych.
Por. Preambuła do Konwencji Rady Europy.
952
Te trzy wartości wskazuje, jako chronione, P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 9.
953
Który sprowadza problem korupcji do zagrożenia dla rozwoju gospodarczego i zakłócenia międzynarodowej
konkurencji w stosunkach gospodarczych. Takie ujęcie właściwe jest dla Konwencji OECD, w której aspekt
ekonomiczny wychodzi zdecydowanie na pierwszy plan. Szerzej na ten temat por. C. Nowak, Korupcja…,
s. 150-154 i przywołaną tam literaturę, a także: M. Pieth [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low,
P. J. Cullen, s. 5-20; C. Nicholls QC, T. Daniel, A. Bacarese, A. Hatchard, Corruption and Misuse of Public
Office. Second Edition, Oxford-New York 2011, s. 449-453; C. F. Corr, J. Lawler, Damned if you do, damned if
you don’t? The OECD Convention and The Globalization of Anti-Bribery Measures, Vanderbilt Journal of
Transnational Law, vol. 32, November 1999, s. 1296-1303; A. Tyler, Enforcing Enforcement: is the OECD
Convention Anti-Bribery Convention’s Peer Review Effective?, George Washington International Law Review,
2001, vol. 43, s. 142-145; B. Crutchfield George, K. A. Lacey, J. Birmele, The 1998 OECD Convention: an
Impetus for Worldwide Changes in Attitude Toward Corruption in Business Transactions, American Business
Law Journal, 2000, vol. 37, s. 490-493; C. Pacini, J. A. Swingen, H. Rogers, The Role of the OECD and EU
Conventions in Combating Bribery of Foreign Public Officials, Journal of Business Ethics, 2002, vol. 31, s. 390.
954
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 154-163 i przywołaną tam literaturę, a także: C. Nicholls QC, T. Daniel,
A. Bacarese, A. Hatchard, Corruption…, s. 485-487; M. Kaiafa-Gbandi, Punishing Corruption in the Public in
224
951

jego

najbardziej

wyraźnym

przejawem

są

uregulowania

Konwencji

Narodów

Zjednoczonych 955. Z kolei z naturalnych względów najistotniejszym przedmiotem ochrony
Pierwszego Protokołu do Konwencji PIF, stały się interesy finansowe Unii Europejskiej 956.
W moim przekonaniu w pełni trafne jest zaprezentowane przez P. Bachmata
spojrzenie na przedmiot ochrony przestępstw sprzedajności i przekupstwa w sektorze
publicznym w świetle celów, dla których ustanowione zostały wiążące Rzeczpospolitą Polskę
aktów prawa międzynarodowego, uwidocznionych w ich preambułach. Co więcej, moim
zdaniem, taki ogląd na kwestię przedmiotu ochrony powinien być dokonany również
w przypadku innych przestępstw korupcyjnych, do spenalizowania których Polska
zobligowana jest prawem międzynarodowym 957.
Do kolejnego rozszerzenia zakresu przedmiotu ochrony przestępstwa z art. 228 k.k.
(analogicznie także z art. 229 k.k.) doszło w wyniku nowelizacji z czerwca 2003 r. Nastąpiło
to w drodze wprowadzenia do słowniczka ustawowego definicji legalnej pojęcia „osoba
pełniąca funkcję publiczną” (art. 115 § 19 k.k.). Zgodnie z tym przepisem, „osobą pełniącą
funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba
zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że
wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki
w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową”. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji,
celem wprowadzenia definicji do kodeksu karnego było „wypełnienie dotychczasowej luki
prawnej polegającej na braku kodeksowego objaśnienia terminu <<osoba pełniąca funkcję
publiczną>>. Luka ta powodowała istotne rozbieżności orzecznictwa sądowego, szczególnie
w sprawach dotyczących łapownictwa. Podnoszone w doktrynie i publicystyce prawniczej
słuszne postulaty szerokie określenia podmiotu łapownictwa biernego, co miałoby
odpowiadać współczesnym wymogom polityki kryminalnej. Jednocześnie należałoby mieć na
uwadze postulat ustawowej określoności typu czynu zabronionego (zasada nullum crimen
the Private Sector: The Legal Framework of the European Union in the International Scene and the Greek Legal
Order, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2010, vol. 18, s. 145-146
955
W tej kwestii por. szerokie rozważania C. Nowak, Korupcja…, s. 192-201 i przywołaną tam literaturę,
a także: J. Wouters, C. Ryngaert, A.S. Cloots, The Fight Against Corruption in the Internatonal Law, Leuven
Centre for Global Governance Studies. Working Paper No. 94 – July 2012, s. 14-15; C. Nicholls QC, T. Daniel,
A. Bacarese, A. Hatchard, Corruption…, s. 389-391; M. Kaiafa-Gbandi, Punishing…, s. 147-148.
956
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 163-167.
957
Dotyczy to zwłaszcza przestępstw korupcyjnych w sektorze prywatnym. Por. rozważania w Rozdziale VI.
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sine lege)” 958. Definiując pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną, ustawodawca postawił
sobie za zadanie rozszerzenie, a zarazem uściślenie zakresu karalności za przestępstwo
sprzedajności, określonego w art. 228 k.k. (a pośrednio również za przestępstwo przekupstwa
z art. 229 k.k.). Jak wynika z uzasadnienia, projektodawca zamierzał uwzględnić
dotychczasowy
międzynarodowe

dorobek

orzecznictwa

Rzeczypospolitej

Sądu

Polskiej.

Najwyższego,
Wydaje

się,

a
że

także

zobowiązania

rozszerzając

zakres

kryminalizacji przestępstw sprzedajności i przekupstwa ustawodawca zamierzał również
rozszerzyć ich indywidualny przedmiot ochrony na prawidłowość działalności instytucji nie
tylko w zakresie sprawowania przez nie władztwa publicznego, ale także podczas
dysponowania przez nie środkami publicznymi, a także innej niż władcza działalności
publicznej 959.
Wprowadzenie szerokiej definicji osoby pełniącej funkcję publiczną doprowadziło do
dalszego rozejścia się rodzajowego i indywidualnego przedmiotu ochrony przepisów art. 228
i 229 k.k. Ochroną objęto bowiem działalność instytucji i osób nie zakotwiczonych formalnie
w strukturze instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, do tej pory chronionych
wąsko w zakresie wydawania przez nie decyzji administracyjnych (art. 228 i 229 k.k. w zw.
z art. 115 § 13 pkt 4 in fine k.k.), a zatem sprawowania władztwa państwowego
(administracyjnego, publicznego). W definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną”
wprowadzono szerokie pojęcia „członka organu samorządowego”, „osoby zatrudnionej
w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje
wyłącznie czynności usługowe” oraz „osoby, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą
Polską umowę międzynarodową”. Ochroną objęto zatem także działalność „organów
samorządowych”, „jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi” oraz
podmiotów, w ramach których prowadzą działalność publiczną osoby, posiadające do niej
umocowanie w aktach prawa publicznego 960. Warto podkreślić, że wprowadzenie definicji
z art. 115 § 19 k.k. związana jest z rezygnacją z łączenia z pojęciem „osoby pełniącej funkcję
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Cyt. za: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy – Prawo
bankowe. IV Kadencja Sejmu, Druk Nr 869, s. 18.
959
Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 22.
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Por. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 3-5; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 3-4
do art. 228, s. 1143-1144.
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publiczną” z władczym charakterem czynności wykonywanych przez osobę 961. A. BarczakOplustil zauważa słusznie, że każda próba dookreślenia przedmiotu ochrony art. 228 k.k.
poprzez odwołanie się do art. 115 § 19 k.k. osłabia zasadność tezy o znaczeniu w procesie
wykładni znamion, umiejscowienia tego przepisu w Rozdziale XXIX k.k. 962. Zdaniem
Autorki, „[…] tytuł rozdziału, w którym zawarte są komentowane przepisy, nie ma
przesądzającego znaczenia dla określenia przedmiotu ochrony, szczególnie w przypadkach,
w których jednoznaczne brzmienie tych przepisów wskazuje, iż jest on szerszy niż
wynikałoby to z samego tytułu. Nie można zatem […] ograniczać przedmiotu ochrony do
funkcjonowania instytucji państwowych i instytucji samorządu terytorialnego, jako że
doprowadziłoby to do tego, iż zawarte w powyższych przepisach rozszerzenie zakresu
podmiotów, mogących dopuścić się przestępstwa […] czy stanowiących przedmiot czynności
wykonawczej […] byłoby pozorne” 963. Z poglądem tym należy się zgodzić. Jednoznacznie
wyrażonym przez ustawodawcę celem stojącym za nowelizacjami k.k. z września 2000 r.
i czerwca 2003 r. było doprecyzowanie i rozszerzenie indywidualnego przedmiotu ochrony
przestępstwa z art. 228 k.k. (jak również z art. 229 k.k.). Wydaje się, że nie można tego celu
uniemożliwiać, np. poprzez przyjęcie stanowiska, że znamię podmiotu przestępstwa jest
dookreślane przez znamię przedmiotu ochrony, zatem za sprawcę przestępstwa z art. 228 k.k.
nie może zostać uznana osoba, która nie ma możliwości dopuszczenia się zamachu na
działalność instytucji państwowej lub instytucji samorządu terytorialnego 964. Taki pogląd
doprowadziłby do tego, że niektóre fragmenty przepisu art. 115 § 19 k.k., jak również
przepisy art. 228 § 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k., nie miałyby żadnej treści normatywnej, byłyby
„puste”. Taki rezultat wykładni jest sprzeczny z zasadą domniemania racjonalności
ustawodawcy. W moim przekonaniu, celem nowelizacji z czerwca 2003 r. było rozszerzenie
zakresu przedmiotu ochrony przepisów art. 228 i 229 k.k. na działalność podmiotów innych
niż instytucje państwowe i samorządu terytorialnego, w szczególności podmiotów
realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o charakterze nie władczym
(np. administrację świadczącą). Warto bowiem podkreślić, że współcześnie dostrzega się stale
rosnącą tendencję do posługiwania się przez instytucje państwa lub samorządu terytorialnego
961

A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 4 do art. 228, s. 1143-1144.
Tamże.
963
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 20 do art. 228, s. 1159.
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Tak jednak: J. Wyrembak, Wyznaczanie granic kryminalizacji na podstawie wykładni znamion ustawowych
przestępstwa (na podstawie praktyki wykładni znamienia „pełnienie funkcji publicznej” [w:] Zagadnienia
współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska, Bielsko-Biała 2006, s. 246. Por. również M. Filar,
Zakres…, s. 60.
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podmiotami trzecimi (organizacjami społecznymi, podmiotami prawa prywatnego, osobami
fizycznymi) do wykonywania zadań publicznych. Wspomnieć tu należy o takich formach
współpracy publiczno-społecznej, jak zlecanie wykonywania zadań i funkcji publicznych,
prywatyzację zadań publicznych czy partnerstwo publiczno-prywatne 965. Pojęcia te nie są
w pełni dookreślone i przenikają się wzajemnie 966. W doktrynie prawa administracyjnego
przyjmuje się najczęściej, że zlecanie zadań i funkcji podmiotom niepublicznym stanowi
formę prywatyzacji ich wykonania 967. Przez zlecanie zadań i funkcji oraz ich powierzanie
rozumie się zazwyczaj przekazywanie ich na zewnątrz aparatu administracyjnego 968. Jak
podkreśla się w nauce prawa administracyjnego, „zlecanie zadań i funkcji to konstrukcje
prawne zawsze mające podstawę ustawową. Zlecenie może mieć miejsce bezpośrednio
w samej ustawie, w akcie wydanym na podstawie umowy, albo w umowie lub porozumieniu
administracyjnym, dla zawarcia których również musi istnieć podstawa ustawowa” 969.
Zjawisko przekazywania podmiotom „niepaństwowym” zadań państwa dotyczy różnych
przejawów działania państwa, zarówno tych wiążących się z działalnością władczą
(podejmowaniem decyzji w sprawach indywidualnych), jak i z tzw. funkcją świadczącą
administracji. Z kolei mianem „prywatyzacji zadań publicznych” określa się wszelkie
przejawy odstępowania od wykonywania zadań publicznych przed podmioty administracji
publicznej, które mogą polegać na: 1) zmianie cech podmiotu wykonującego zadania
publiczne, w miejsce podmiotu prawa publicznego wchodzi podmiot prawa prywatnego
(cywilnego lub handlowego); 2) zmianie form wykonywania zadań z form prawa publicznego
(administracyjnego) na formy prawa prywatnego 970.

Cechą szczególną zlecania zadań

i funkcji publicznych jest to, że krąg podmiotów niepublicznych, na rzecz których może ono
nastąpić, jest w zasadzie nieograniczony i obejmuje takie podmioty, jak: spółki prawa
handlowego (w tym te, które powstały ze skomercjalizowanych przedsiębiorstw
państwowych lub komunalnych), przedsiębiorcy, samorządy zawodowe i gospodarcze,
965

Por. ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. Nr 19, poz. 100 z późn.
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organizacje pożytku publicznego 971 i inne organizacje społeczne (stowarzyszenia, związki
zawodowe), fundacje prawa prywatnego, prywatne zakłady administracyjne, kościoły
i związki wyznaniowe, osoby fizyczne 972. Podmioty, którym przekazano do wykonywania
zadania publiczne, określa się w nauce prawa administracyjnego jako „niepubliczne podmioty
administrujące” 973 Co istotne, działania niepublicznych podmiotów administrujących,
realizujących zlecone im funkcje i zadania, są nadal traktowane jako działania państwa albo
samorządu terytorialnego 974. Oznacza to również, że na podmioty takie w zakresie
wykonywania zadań publicznych nałożony jest obowiązek działania w oparciu o takie same
zasady, na jakich działają podmioty publiczne, stosowania tych samych procedur, a zwłaszcza
uwzględniania w tych działaniach interesu publicznego (dobra wspólnego) 975. W wyniku
zatem takiego przekazania zadań publicznych, podmiot niepubliczny, niezależny od państwa
lub samorządu terytorialnego, działa niejako „w zastępstwie” państwa, lecz w swej
działalności skrępowany jest określonymi regułami, analogicznymi do reguł wiążących
podmioty publiczne. W moim przekonaniu, okoliczność ta powoduje, że tego rodzaju
działalność również podlega ochronie przewidzianej w przepisie art. 228 k.k. (a także art. 229
k.k.). Należy zgodzić się z P. Bachmatem, który twierdzi, że „definicja legalna osoby
pełniącej funkcję publiczną (art. 115 § 19 k.k.) tak szeroko zakreśliła granice pełnienia
funkcji publicznej, że przedmiotem przestępstwa sprzedajności, bądź przedmiotem
oddziaływania przestępstwa przekupstwa może obecnie stać się osoba pełniąca tę funkcję
w każdej organizacji społecznej, która wykonuje dowolne, zlecone zadanie z zakresu
administracji publicznej. Zlecenie tego typu zadania musi mieć swoją ustawową podstawę, co
z kolei doskonale koresponduje z końcowym fragmentem przepisu art. 115 § 19 k.k., który
wiąże pełnienie funkcji publicznej z określeniem przez lub uznaniem przez ustawę praw i
obowiązków jej depozytariusza” 976. W konsekwencji, Autor uważa, że indywidualny
przedmiot ochrony przestępstw z art. 228 i 229 k.k. obejmuje sprawy z zakresu tzw.
administracji świadczącej, a także administracji polegającej na wykonywaniu uprawnień
właścicielskich i zarządzaniu majątkiem publicznym, które państwo przekazuje do wykonania
971

Por. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr
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229

organizacjom społecznym 977. Zdaniem P. Bachmata, indywidualny przedmiot ochrony
przestępstw z art. 228 i 229 jest szerszy od rodzajowego przedmiotu ochrony tychże typów
(który obejmuje wyłącznie ochronę działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego). Autor postuluje rozszerzenie rodzajowego przedmiotu ochrony przestępstw
z Rozdziału XXIX k.k. również na działalność organizacji społecznych w zakresie, w jakim
wykonują one zlecone zadania administracji publicznej 978, w celu jego uzgodnienia
z indywidualnym przedmiotem ochrony. Wydaje się, że należy zgodzić się z twierdzeniem, że
prawnokarnej ochronie przed zachowaniami godzącymi w bezstronność działalności (takimi
jak łapownictwo) podlegać powinny (i w rzeczywistości podlegają na gruncie aktualnie
obowiązującego stanu prawnego) nie tylko instytucje państwa i samorządu terytorialnego, ale
również organizacje społeczne, jeśli wykonują zlecone im przez ustawę zadania publiczne,
polegające np. na świadczeniu obywatelom usług, zagwarantowanych przez Konstytucję RP
lub przez ustawy zwykłe. Należy podkreślić, że działalność taką omawiane podmioty
wykonują „na zlecenie” państwa. Jeśli zatem w jej toku dochodzi do nieprawidłowości, np.
związanych z czynami korupcyjnymi, poderwaniu ulega zaufanie nie tylko do tych
podmiotów, ale przede wszystkim do państwa jako takiego. Czyny korupcyjne dokonywane
w ich ramach godzą zatem w dobro prawnie chronione.
Moim zdaniem w pojęciu „pełnienia funkcji publicznej” nie mieści się zaś działalność
będąca przejawem tzw. administracji właścicielskiej, polegającej na wykonywaniu uprawnień
właścicielskich i zarządzaniu majątkiem publicznym, obojętnie czy działalność taką
wykonuje samo państwo lub samorząd terytorialny, czy też organizacja społeczna na mocy
ustawowego zlecenia, a tam bardziej działalność polegająca na prowadzeniu w celu
zarobkowym działalności gospodarczej przez państwo, samorząd terytorialny, lub przez inny
podmiot na zlecenie państwa. Objęcie takiej działalności niepublicznych podmiotów
administrujących ochroną przez przepisy art. 228 i 229 k.k. naruszałoby, w moim
przekonaniu, konstytucyjną zasadę jednolitej ochrony mienia publicznego i prywatnego.
Podlega ona zaś, w pewnym zakresie, ochronie na mocy przepisów rozdziału XXXIX k.k.
Jak już wspomniano, ochroną przewidzianą przez te przepisy objęte są pewne
określone normatywnie standardy, stawiane instytucjom publicznym na co dzień979.
Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa w sektorze publicznym skutkują także naruszeniem
977
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dobrego imienia instytucji, w ramach których wykonuje się zadania publiczne 980. Dobre imię
organów lub instytucji, w ramach których dokonano czynu korupcyjnego, objęte jest
zakresem przedmiotem ochrony przepisu art. 228 k.k. 981. W doktrynie prawa karnego pojawił
się również pogląd, że ochroną z art. 228 i 229 podlega także dobre imię (cześć) osoby
pełniącej funkcję publiczną 982. Osoba udzielająca korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną
zakłada, że korzyść zostanie przyjęta, a zatem, że ma do czynienia z osobą nieuczciwą, co
narusza jej cześć i godność osobistą 983. P. Bachmat dodaje również, że w przypadku czynu
osoby pełniącej funkcję publiczną, żądającej od interesanta korzyści, bądź uzależniającej
czynność służbową od korzyści (art. 228 § 4 k.k.), na szwank wystawiona jest godność
osobista tegoż interesanta (kwestionowana jest bowiem jego uczciwość) 984. Takie stanowisko
nie wydaje mi się trafne. Zgodzić należy się z Autorem, gdy zauważa, że częstokroć praktyka
wymiaru sprawiedliwości wskazuje, że propozycja korupcyjna (obojętne, czy wypływa ze
strony osoby pełniącej funkcję publiczną, czy też petenta) dokonana jest w formie obraźliwej
dla „drugiej strony” 985. Tego typu zachowania istotnie godzą w cześć drugiej osoby, jednak
nie z powodu realizacji znamion czasownikowych przestępstwa sprzedajności czy
przekupstwa, lecz dlatego, iż realizują one jednocześnie znamiona innych przestępstw –
zniesławienia (art. 212 k.k.) bądź zniewagi (art. 216 k.k. lub art. 226 k.k.). W takich
przypadkach możemy mieć do czynienia ze zbiegiem przepisów skutkującym kumulatywną
kwalifikacją prawną zachowania sprawcy (art. 11 k.k.). W moim przekonaniu zaś sama
propozycja korupcji nie stanowi naruszenia czci osoby, do której jest ona skierowana.
W przeciwnym wypadku za przestępstwo przeciwko czci powinien być również uznawany
każdy przypadek nakłaniania innej osoby do popełnienia czynu zabronionego (podżegania –
980

P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 8.
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1980 r., III KR 269/80, OSNPG z 1981 r., Nr 6, poz. 70.
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Tak m. in.: J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 390; P. Bachmat,
Przedmiot…, cz. II, s. 8.
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Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 8.
984
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 8.
985
Wskazać tu należy przytoczony w innym opracowaniu przykład, w którym „podczas rutynowej kontroli
policjanci wyczuli dochodzącą od kierowcy woń alkoholu. Podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny na
posterunek w celu przeprowadzenia badania alkotestem. W trakcie krótkiej podróży kierowca kilkukrotnie
namawiał policjantów do przyjęcia łapówki w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Po
przewiezieniu na komendę, badanie alkotestem wykazało, że kierowca był w stanie po użyciu alkoholu.
W związku z tym policjanci przystąpili do sporządzenia wniosku do kolegium do spraw wykroczeń. W trakcie
tej czynności, zdenerwowany takim obrotem spraw kierowca rzucił pieniądze na stół, po czym arogancko
oświadczył: <<Uważam sprawę za załatwioną>> i wyszedł z posterunku policji”. Por. P. Bachmat, Przestępstwa
sprzedajności i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2005
(maszynopis powielony), s. 25.
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art. 18 § 2 k.k.). Rozwiązanie takie wydaje się absurdalne. Nie wydaje się również słuszne
nadawanie statusu pokrzywdzonego osobie, w stosunku do której wysunięto propozycję
korupcyjną, co byłoby bezpośrednim uznaniem przestępstwa sprzedajności (przekupstwa) za
wymierzone w cześć.
W szerszym zaś aspekcie, przedmiotem ochrony omawianych przepisów jest zaufanie
społeczne do instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, nieodzowne dla
prawidłowego funkcjonowania państwa 986.
2.2. Podmiot przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym (pojęcie osoby
pełniącej funkcję publiczną).
2.2.1. Uwagi wstępne.
Kodeks karny z 1997 r., podobnie jak jego poprzednik z 1969 r., posługuje się
sformułowaniem „kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej…”. Innego zwrotu użyto
w kodeksie karnym z 1932 r. W przepisie art. 290 k.k. z 1932 r. mowa była o „urzędniku,
który w związku z urzędowaniem…”. Art. 292 tego kodeksu rozszerzał pojęcie urzędnika
pozostającego w służbie Państwa lub samorządu także na „osoby wykonywające zlecone
czynności w zakresie zarządu państwowego lub samorządowego, tudzież funkcjonariuszy
wszystkich instytucji prawa publicznego”. Pojęcie urzędnika nie było w k.k. z 1932 r.
zdefiniowane 987. Również na gruncie k.k. z 1969 r. brak było definicji znamienia „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej”. Także k.k. z 1997 r. w swym pierwotnym brzmieniu nie
zawierał takiej definicji. Dopiero w wyniku nowelizacji z czerwca 2003 r. wprowadzono do
k.k. określenie ustawowe „osoba pełniąca funkcję publiczną” (art. 115 § 19 k.k.). Jak wynika
z uzasadnienia nowelizacji, celem wprowadzenia definicji do kodeksu karnego było
„wypełnienie dotychczasowej luki prawnej polegającej na braku kodeksowego objaśnienia
terminu <<osoba pełniąca funkcję publiczną>>. Luka ta powodowała istotne rozbieżności
orzecznictwa sądowego, szczególnie w sprawach dotyczących łapownictwa. Podnoszone
w doktrynie i publicystyce prawniczej słuszne postulaty szerokiego określenia podmiotu
łapownictwa biernego, co miałoby odpowiadać współczesnym wymogom polityki
kryminalnej. Jednocześnie należałoby mieć na uwadze postulat ustawowej określoności typu
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Zob. rozważania zawarte w Rozdziale I.
Zob. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, wyd. V, Lwów 1938, s. 646.
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czynu zabronionego (zasada nullum crimen sine lege)” 988. W orzecznictwie Sądu
Najwyższego wyrażono stanowisko, zgodnie z którym zakres znaczeniowy znamienia
podmiotu czynu z art. 228 k.k. (i analogicznie – przedmiotu czynności wykonawczej z art.
229 k.k.) przed i po nowelizacji z czerwca 2003 r. jest tożsamy, a zatem, iż wprowadzenie
definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną” w istocie nie miało charakteru zmiany
normatywnej 989, lecz stanowiło wyłącznie utrwalenie linii orzeczniczej, występującej
w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 990. Stanowisko to zostało słusznie
skrytykowane w nauce prawa karnego 991, a ostatnio także w wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 10 lipca 2013 r. 992.
W istocie, zdefiniowanie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną w pewnym
zakresie doprowadziło do rozszerzenia, a w innym do zawężenia zakresu karalności za
przestępstwo sprzedajności, określonego w art. 228 k.k. (a pośrednio również za przestępstwo
przekupstwa z art. 229 k.k.) 993.
Wprowadzenie do kodeksu karnego wyżej wspomnianej definicji miało tę zaletę, że
jednoznacznie zamknęło toczący się od prawie 40 lat spór co do relacji zachodzącej między
pojęciami „funkcjonariusz publiczny” a „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Nie można już
dziś twierdzić, że określenia te mają tożsame znaczenie. Bez wątpienia pojęcie „osoba
pełniąca funkcję publiczną” jest pojęciem szerszym 994.
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Cyt. za: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy – Prawo
bankowe, IV Kadencja Sejmu, Druk Nr 869.
989
Szeroko na temat pojęcia zmiany normatywnej w prawie karnym por. W. Wróbel, Zmiana normatywna
i reguły intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
990
Zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010, I KZP 16/10, OSNKW z 2010
r., Nr 10, poz. 96.
991
Zob. w szczególności: A. Barczak-Oplustil, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2010
r., I KZP 16/10) [dot. wykładni pojęcia „pełnienie funkcji publicznej” stanowiącego znamię typów czynów
zabronionych penalizujących tzw. korupcję urzędniczą (art. 115 § 19 k.k.)], Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych z 2010 r., Nr 4, s. 149-160; P. Kardas, Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję
publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu
zabronionego określonych w ustawie, Czasopismo Prawo Karnego z 2011 r., Nr 2, s. 79-131
992
Sygn. akt IV KK 92/13, Lex Nr 1350323.
993
Podobnie powołany wyżej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt IV KK 92/13, Lex Nr
1350323.
994
Tak między innymi: P. Kardas, Zatrudnienie..., s. 30; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll;
teza 5 do art. 228, s. 1144; A. Wąsek [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. Przyjemski, Z. Sienkiewicz,
J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks…Tom 1, teza 4 do art. 115 § 19, s. 865; O. Górniok [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, wyd. 3, Nb. 2 do art. 228, s. 65; J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska,
G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 5 do art. 115 § 19.
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Jak słusznie podkreśla się w doktrynie prawa karnego, wprowadzenie do k.k. definicji
„osoby pełniącej funkcję publiczną” sprawia, że nieaktualne stają się wypowiedzi Sądu
Najwyższego sprzed jej wprowadzenia, odwołujące się do kryteriów odmiennych, niż
wyartykułowane wprost w tej definicji, w szczególności odnoszących się do przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne 995. P. Kardas podkreśla w tym kontekście, iż „[…]
wykładnia tego terminu dokonywana być musi autonomicznie na podstawie treści art. 115
§ 19 k.k. Przesądza to, że katalog podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. nie stanowi wyliczenia osób pełniących funkcje publiczne w rozumieniu art. 115 § 19
k.k., a w konsekwencji osób przyjmujących korzyści <<w związku z pełnieniem funkcji
publicznej>> w rozumieniu art. 228 k.k.” 996.
Definicja posługuje się przecinkami i spójnikiem „a także”, co oznacza, że kolejne jej
człony wymienione są alternatywnie. Wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w jednym
z członów definicji, by dana osoba mogła być uznana za „pełniącą funkcję publiczną” 997.
W doktrynie jest również wypowiadany pogląd, że ostatni człon definicji pełni rolę
weryfikującą przynależność pozostałych kategorii podmiotów do kręgu „osób pełniących
funkcję publiczną” 998. Pogląd ten jest niesłuszny ze względu na jednoznaczne brzmienie
przepisu, a także na dyrektywę wykładni językowej stanowiącą, że nie można interpretować
przepisu w taki sposób, by pewne jego części stały się zbędne 999. Gdyby przyjąć stanowisko
prezentowane przez B. Mik, wszystkie pozostałe człony definicji zawarte w art. 115 § 19 k.k.
stałyby się niepotrzebne, co sprzeczne jest z zasadą zakazu interpretacji per non est.
Wprowadzona do k.k. definicja „osoby pełniącej funkcję publiczną” spotkała się
z krytyką dużej części doktryny prawa karnego. Do jej krytyków można zaliczyć miedzy
innymi M. Filara, P. Kardasa, J. Majewskiego i J. Giezka.
Część argumentów krytycznych w stosunku do omawianej definicji zasadza się na
twierdzeniu, że wprowadzona definicja nie spełniła swojego zasadniczego celu, polegającego
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Tak: P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 47-48; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 13 do
art. 228, s. 1151-1152.
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P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 47-48.
997
Podobnie: W. Cieślak. M. Górtowski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2004 r.,
V KK 74/04, „Palestra” z 2006 r., Nr 1-2, s. 252-258.
998
Tak: B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Wprowadzenie, Kraków 2003, s. 145.
999
Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 328.
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na uściśleniu zakresu podmiotowego przestępstwa z art. 228 k.k. (analogicznie – przedmiotu
oddziaływania przestępstwa z art. 229 k.k.) 1000. Wprowadzona definicja jest za mało ostra
i niewystarczająco diagnostyczna 1001. Nie jest również jasna i daje podstawy do różnorodnych
interpretacji 1002. Trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem, choć w mojej opinii stworzona
definicja daje możliwości ściślejszej i bardziej jednoznacznej wykładni.
Pogląd taki nie oznacza odrzucenia tezy, że dla odpowiedzialności sprawcy za
przestępstwo sprzedajności konieczne jest ustalenie związku między przyjęciem przez niego
łapówki, a „pełnieniem funkcji publicznej”. Wynika z tego przykładowo, że musi istnieć
związek między przyjęciem korzyści a zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej
dysponującej środkami publicznymi, nie polegającym wyłącznie na wykonywaniu czynności
usługowych (czyli de facto posiadaniem wewnątrz takiej jednostki kompetencji związanych
z istotą działalności takiej jednostki – niekoniecznie polegających na dysponowaniu środkami
publicznymi, lecz związanych z realizacją zadań publicznych finansowanych z tych
środków 1003). Takie ujęcie zakresu penalizacji jest zgodne z wolą ustawodawcy
Według części autorów, wprowadzona do art. 115 definicja „osoby pełniącej funkcję
publiczną” powoduje, że podmiot przestępstwa sprzedajności określony został zbyt szeroko.
Argument ten nawiązuje w części do obecnej wcześniej w doktrynie krytyki opartej na
podobnym kryterium linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. W szczególności podnosi się, że
niesłuszne było utożsamienie przez ustawodawcę „pełnienia funkcji publicznej” z
„dysponowaniem środkami publicznymi” 1004.
Według P. Kardasa, do istoty funkcji publicznej należy posiadanie przez daną osobę
wynikającego z ustawy uprawnień i obowiązków realizowanych w sferze publicznej
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Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 1 do art. 115 § 19, s. 1426.
Tamże, teza 5 do art. 115 § 19, s. 1429; J. Skorupka, Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege
lata i de lege ferenda (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” z 2003 r., Nr 12, s. 80, J. Giezek [w:]
J. Giezek, N. Kłączyński, G. Łabuda, Kodeks..., red. J. Giezek, teza 23 do art. 115 § 19
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J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 5 do art. 115 § 19, s. 1429.
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Tytułem przykładu wymienić można tu np. lekarza w szpitalu będącym samodzielnym publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej, przyjmującego korzyść majątkową za zachowanie niemające żadnego wpływu na
dysponowanie środkami publicznymi (np. za prawidłowe i skuteczne wykonanie zabiegu operacyjnego, do
którego pacjent został zakwalifikowany niezależnie od łapówki. Zdaje się, że model wykładni prezentowany
przez A. Barczak-Oplustil nie obejmuje tak opisanego zachowania zakresem penalizacji, co jest niezasadne
z punktu widzenia przedmiotu ochrony omawianego przepisu, narusza bowiem zaufanie do lekarzy
zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia.
1004
Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność, s. 21.
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(związanej z zakresem działalności władz publicznych) 1005. Natomiast finansowanie
działalności ze środków publicznych ma jedynie wtórny charakter, w stosunku do
przeznaczenia, celu i zakresu działania danej osoby 1006. Kluczowym kryterium uznawania
danej osoby za „pełniącą funkcję publiczną” jest więc nie finansowanie działalności
instytucji, w której jest zatrudniona, ze środków publicznych (to kryterium jest uważane przez
tego Autora za co najwyżej pomocnicze), lecz posiadanie przez nią określonego ustawowo
zakresu działania w sferze publicznej, a więc związanej z realizacją celów publicznych.
Uprawnienia danej osoby nie muszą mieć natomiast charakteru władczego, wystarczy, że
wynikają z przepisów ustawy i związane są z realizacją celu publicznego 1007. Ograniczenie
definicji do samego tylko elementu dysponowania środkami publicznymi „[…] prowadzić
może do poważnych komplikacji w praktyce, tym razem dotyczących zbyt szerokiego zakresu
znaczeniowego pojęcia <<osoba pełniąca funkcję publiczną>>” 1008. Zatem, interpretując
pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną” należy odwołać się do dwóch kryteriów:
pierwotnego, polegającego na publicznoprawnym umocowaniu działalności instytucji,
w ramach której działa sprawca, przy czym działalność ta służyć ma realizacji celu
publicznego i wtórnego, wyczerpującego się w finansowaniu działalności instytucji ze
środków publicznych 1009.
Pogląd ten wydaje się niesłuszny z punktu widzenia językowych dyrektyw wykładni.
Nawet jeśli uznać, że przyjęcie przez ustawodawcę kryterium dysponowania środkami
publicznymi spowoduje, że zakres kryminalizacji art. 228 k.k. będzie zbyt szeroki, to nie
można „ratować sytuacji”, wprowadzając dodatkowe kryterium umocowania normatywnego
danej osoby (kryterium to występuje zresztą oddzielnie, w ostatnim członie definicji zawartej
w art. 115 § 19 k.k.). Wydaje się więc, że Autor, choć nie wprost, stara się spowodować, by
ostatni człon przedmiotowej definicji stał się kryterium weryfikującym przynależność
podmiotu do kręgu „osób pełniących funkcję publiczną”. Pogląd ten jest zatem w istocie
bardziej wyrafinowaną wersją stanowiska B. Mik, które omówione zostało powyżej.
Zdaniem J. Skorupki, oparcie definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną” na
kryterium dysponowania przez jednostkę, w której osoba jest zatrudniona, może
1005

P. Kardas, Odpowiedzialność…, s. 21.
P. Kardas, Odpowiedzialność…, s. 22.
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P. Kardas, Odpowiedzialność…, s. 23.
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P. Kardas, Odpowiedzialność…, s. 23.
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Tak: P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 48.
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spowodować, że podmiotem przestępstwa z art. 228 k.k. stanie się między innymi „[…] osoba
zatrudniona u przedsiębiorcy, któremu przekazano środki publiczne w ramach pomocy
publicznej” 1010. W moim przekonaniu zarzut ten jest nietrafny i wynika ze zbyt szerokiego
rozumienia przez Autora pojęcia „środki publiczne”. Pogląd ten zostanie uzasadniony
w dalszej części pracy.
Według części piśmiennictwa, tworząc definicję „osoby pełniącej funkcję publiczną”,
ustawodawca powinien był oprzeć się raczej na kryterium władztwa publicznego, jakim
posługuje się dana osoba przy wykonywaniu określonych czynności 1011. Czynności te
miałyby polegać na decydowaniu, zarządzaniu majątkiem publicznym, nadzorze, kontroli lub
wspólnym wydawaniu i przygotowywaniu decyzji 1012. M. Filar uważa nawet, że posługiwanie
się władztwem publicznym należy do istoty działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, która objęta jest ochroną rozdziału XXIX k.k. Zatem jedynie działania
władcze mogą być uznane za „funkcję publiczną”. W związku z tym podstawowe znaczenie
przy wykładaniu poszczególnych członów definicji zawartej w art. 115 § 19 ma mieć
kryterium władztwa publicznego, jakim dysponować ma osoba. Pojęcie „osoby pełniącej
funkcję publiczną” należy zatem interpretować zawężająco.
Według M. Filara, kryterium dysponowania środkami publicznymi nie zastępuje
kryterium władztwa i ma mieć jedynie charakter pomocniczy, „ścieśniający” 1013. Krytyce
poddano również zawarte w art. 115 § 19 k.k. pojęcie „członka organu samorządowego”.
Według Autora, ustawodawca zbyt szeroko określił tu podmiot sprzedajności. Tytuł rozdziału
XXIX k.k. świadczy, że ochronie zawartych w nim przepisów podlegać mają „instytucje
państwowe i samorządu terytorialnego”. Tymczasem pojęcie „organu samorządowego” jest
szersze i odnosi się również do organów innych samorządów, utworzonych na podstawie
poszczególnych ustaw (np. samorządów zawodowych, czy gospodarczych). Poza tym,
państwo nie powinno wkraczać w sferę „wewnątrzkorporacyjną”, a odpowiedzialności karnej
za przestępstwo sprzedajności powinny podlegać wyłącznie osoby, które podejmują decyzje
wywierające skutki „na zewnątrz” korporacji 1014. W związku z tym pojęcie „członka organu
samorządowego” należy interpretować zawężająco i odnosić wyłącznie do członków organów
1010

J. Skorupka, Podstawy…, s. 81-82.
Tak: J. Skorupka, Podstawy…, s. 81-82.
1012
J. Skorupka, Podstawy…, s. 81; L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 7, Warszawa 2001, s. 267-268.
1013
M. Filar, Zakres…, s. 63.
1014
M. Filar, Zakres…, s. 66-67.
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wykonawczych samorządu, który „[…] w zakresie swoich obowiązków wynikających
z ustawy, podejmuje decyzje o charakterze publicznoprawnym, tj. wywierające skutki prawne
<na zewnątrz> poza sferą korporacyjną, nawet jeśli decyzje takie ograniczone są personalnie
jedynie do osób wchodzących w skład korporacji” 1015.
Podsumowując swój artykuł, M. Filar stwierdza, iż „należy tu pilnie baczyć, by
poprzez określoną rozszerzającą wykładnię nowej regulacji prawnej w omawianym
względzie, nie rozszerzyć tu nadmiernie zakresu kryminalizacji. Takie rozszerzenie bywa
bowiem zawsze szkodliwe dla funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w jego
społecznym kontekście. Przed organami wymiaru sprawiedliwości, doktryną, a zwłaszcza
orzecznictwem najwyższych organów judykacyjnych stoją więc poważne zadania, by przez
rozsądną i wyważoną wykładnię niebezpieczeństwo to zminimalizować” 1016. W moim
przekonaniu jednak, poglądy M. Filara nie pozostają w zgodzie z ogólnie przyjmowanymi
dyrektywami interpretacji tekstu prawnego i traktować je należy jako postulaty de lege
ferenda, a nie de lege lata.
Przeciwko wykładni zaproponowanej przez M. Filara przemawia szereg argumentów.
Po pierwsze, skoro nic w treści przepisu art. 115 § 19 k.k. nie sugeruje, aby ustawodawca
przy ustalaniu kręgu „osób pełniących funkcję publiczną” zamierzał posłużyć się kryterium
władztwa publicznego (co mógł przecież uczynić, podpierając się w tym względzie np.
wypowiedziami doktryny prawa karnego lub orzecznictwa Sądu Najwyższego sprzed zmianą
jego linii orzeczniczej w tym względzie), to nie sposób takiego kryterium wprowadzać,
posługując się argumentami natury systemowo-funkcjonalnej (odwołującymi się do
wynikającego z tytułu rozdziału XXIX k.k. rodzajowego przedmiotu ochrony przestępstw
zawartych w tymże rozdziale). Zdecydowana większość doktryny uważa, że nie może być
wątpliwości, że o „pełnieniu funkcji publicznej” nie decyduje wyłącznie kryterium władztwa
publicznego, będącego w dyspozycji danej osoby. Również osoba nie dysponująca takim
władztwem może być aktualnie uznana za pełniącą funkcję publiczną 1017. Wykładnia
nadająca

kryterium

„ścieśniający”,
1015
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charakter

przeważającą

pomocniczy,
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nadającą

M. Filar, Zakres…, s. 65-66.
M. Filar, Zakres…, s. 69.
1017
Tak m. in.: P. Kardas, Odpowiedzialność…, s. 18-20; M. Szafraniec, Przestępstwo łapownictwa w świetle
ostatniej nowelizacji, Palestra z 2004 r., Nr 3-4, s. 119; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll,
teza 7 do art. 228, s. 1145.
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pozaustawowemu kryterium władztwa publicznego, jest sprzeczna z podstawowymi,
uznawanymi przez teorię prawa, dyrektywami interpretacji językowej (taką np. jak ta, że
wynik wszelkiej wykładni – również systemowej i funkcjonalnej – nie może sprawiać, by
pewne części przepisu stałyby się zbędne – w tym przypadku stałoby się to z częścią zawartej
w art. 115 § 19 k.k. definicji, odnoszącą się do „osoby zatrudnionej w jednostce
organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi”). Po drugie, argument systemowy jest
nietrafny, ponieważ definicja „osoby pełniącej funkcję publiczną” nie jest zawarta w
rozdziale XXIX, a w rozdziale XV k.k., zatytułowanym „Objaśnienie wyrażeń ustawowych”.
Jak słusznie zauważył P. Kardas, definicja ma charakter systemowy i ogólny, odnosi się
zatem nie tylko to sformułowania zawartego w art. 228 k.k. (w obowiązującym stanie
prawnym ustawodawca posłużył się tą formułą np. w art. 230a i 265 k.k., a nic nie stoi na
przeszkodzie, by w przyszłości użył jej również w innych przepisach, które mogą być zawarte
w różnych rozdziałach części szczególnej kodeksu karnego, a nawet w ustawach
pozakodeksowych) 1018. Przy interpretacji definicji nie należy więc odwoływać się do
argumentów związanych z przedmiotem ochrony poszczególnych przepisów, w których
zawarta jest dana formuła.
Poza tym, w mojej opinii, za niesłuszny należy uznać pogląd, że istotą działania
instytucji państwowych i samorządowych jest dysponowanie władztwem publicznym. Nie
wdając się w tym miejscu w zbyt obszerne rozważania, należy stwierdzić, że w nauce prawa
administracyjnego poza funkcją władczą administracji publicznej (z którą można utożsamiać
władztwo publiczne) wyróżnia się między innymi funkcję świadczącą, czy funkcję
właścicielską, przejawiającą się w zarządzaniu majątkiem publicznym 1019. Funkcje
współczesnego państwa są o wiele dalej idące niż tylko sprawowanie władztwa publicznego.
Instytucje państwa częstokroć posługują się także innymi metodami wykonywania swoich
zadań (można tu wspomnieć chociażby takie formy jak partnerstwo prywatno-publiczne, czy
tzw. prywatyzację zadań publicznych). Bez wątpienia również takie działania instytucji
państwowych i samorządu terytorialnego powinny podlegać ochronie przepisów rozdziału
XXIX k.k. Z tych powodów uważam za chybione zarzuty wobec ustawodawcy opierające się
na założeniu, że jedynie władcza działalność państwa i samorządu terytorialnego stanowi
istotę działalności tych podmiotów publicznoprawnych. Ochronie powinna podlegać również
1018

P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 28-29.
Zob. P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 22; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 1, Warszawa
2005, s. 32.
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działalność polegająca na świadczeniu różnorodnych usług, finansowanych ze środków
publicznych (funkcja świadcząca administracji publicznej), czy też inne rodzaje działalności
instytucji państwa i samorządu terytorialnego, nie polegające na stosowaniu tzw. metody
władczej. Natomiast za w pełni uzasadnione uważam poglądy, że ochronie nie powinna
podlegać działalność gospodarcza prowadzona w celu osiągnięcia zysku przez Skarb Państwa,
państwowe i komunalne osoby prawne. Wynika to z konstytucyjnej zasady jednolitej ochrony
własności prywatnej i publicznej. Interesy majątkowe Skarbu Państwa powinny podlegać
ochronie na mocy np. odpowiedzialności dyscyplinarnej, a może nawet i prawnokarnej
(z tym, że Skarb Państwa czy inne państwowe osoby prawne należy w tym zakresie traktować
jak podmioty prywatne, co może wiązać się z karalnością zachowań korupcyjnych godzących
w takie interesy, z art. 296a, a nie art. 228 k.k.).
Zbliżony pogląd do przedstawionego powyżej prezentuje M. Bielski, trafnie
wskazując na trzy (a nie dwie, tradycyjnie wyróżniane w doktrynie prawa karnego, tj.
imperium i dominium) główne kategorie sfer aktywności współcześnie funkcjonujących
instytucji publicznych 1020. Po pierwsze, jest to działalność władcza instytucji publicznych,
polegająca na wywieraniu wpływu na życie społeczne przez władcze oddziaływanie na
sytuację prawną podmiotów prawa. Po drugie, jest to działalność nie korzystająca
z uprawnień władczych, lecz realizująca zadania publiczne w celu publicznym, występująca
w różnych formach organizacyjno-prawnych, polegająca na działaniu na równych zasadach
z innymi podmiotami funkcjonującymi w życiu społecznym. Ta sfera aktywności instytucji
publicznych nierzadko realizowana jest za pośrednictwem podmiotów trzecich, co polega na
zlecaniu im realizacji określonych zadań publicznych przy jednoczesnym zapewnieniu
finansowania ze środków publicznych. Wydaje się, że drugą ze wskazanych przez
M. Bielskiego sfer aktywności instytucji publicznych utożsamić można głównie z realizacją
tzw. funkcji świadczącej administracji publicznej. Po trzecie wreszcie, „[…] można wyróżnić
sferę aktywności państwa, która sprowadza się do, przybierającego rozmaite formy prawne,
zaangażowania kapitałowego w podmioty gospodarcze, które z punktu widzenia porządku
prawnego funkcjonują na zasadach określonych w przepisach szeroko rozumianego prawa
prywatnego, a jednocześnie nie są wykorzystywane przez państwo do wykonywania
zleconych im zadań publicznych. Chodzi przede wszystkim o podmioty gospodarcze, które
1020

M. Bielski, Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego „w związku z pełnieniem funkcji
publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych z 2013 r., Nr 1, s. 12-17.
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w sensie ekonomicznym są własnością lub współwłasnością państwa, w szczególności gdy
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają udziały lub akcje spółek
prawa handlowego” 1021.
Marek Bielski zauważa trafnie, że dwie pierwsze z trzech wskazanych powyżej sfer
instytucji państwa zasługują na objęcie ochroną prawnokarną przed zachowaniami
korupcyjnymi, przewidzianą w przepisach zawartych w Rozdziale XXIX k.k., natomiast
trzecia – jedynie na ochronę z art. 296a k.k. 1022. Należy zgodzić się z Autorem, gdy zauważa,
że przedmiotem ochrony typów czynów zabronionych z art. 228 i 229 k.k. jest m. in. „[…]
interes państwa, przejawiający się w założeniu, że dysponowanie tymi środkami będzie
transparentne i wolne od zachowań polegających na wywieraniu bezprawnego wpływu na
wydatkowanie lub zarządzanie tymi środkami” 1023.
Warto przypomnieć, że pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” i „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej” występują w k.k. nie tylko w treści art. 228 k.k. Zwrot
„osoba pełniąca funkcję publiczną” pojawia się w k.k. w art. 115 § 19 k.k. statuującym jego
definicję legalną. Ponadto występuje w art. 229 k.k., gdzie określa przedmiot czynności
wykonawczej (przedmiot przestępnego oddziaływania) oraz w art. 213 § 2 pkt 1 k.k. Zgodnie
z tym ostatnim przepisem, „nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 21024,
kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby
pełniącej funkcję publiczną”. Przepis ten określa normatywny opis znamion tzw. kontratypu
dozwolonej krytyki 1025. Pojawił się on w k.k. w wyniku jego nowelizacji 1026, służącej
wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. 1027, w którym uznano,
że przepis art. 213 § 2 k.k. „a) w części, w której znamieniem kontratypu czyni prawdziwość
zarzutu, jest zgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej; b) w części obejmującej <<służący obronie społecznie
uzasadnionego interesu>>, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje
publiczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
1021

M. Bielski, Znaczenie…, s. 16.
Ibidem, s. 12-1.
1023
M. Bielski, Znaczenie…, s. 18.
1024
A więc tzw. zniesławienia.
1025
Zob. J. Raglewski [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 3 do art. 213, s. 803.
1026
Zob. ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw,
Dz. U. Nr 206, poz. 1589.
1027
SK 43/05, OTK-A z 2008 r., Nr 4, poz. 57.
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Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto podkreślić, że uzasadniając swoje stanowisko, Trybunał
Konstytucyjny nie określił bliżej pojęcia „osoby pełniące funkcje publiczne”, którym posłużył
się w sentencji wyroku 1028, stwierdzając jedynie, iż w świetle orzecznictwa konstytucyjnego
dopuszczalne jest wprowadzanie większych ograniczeń w stosunku do takich osób. Trybunał
odwołał się również do orzecznictwa strasburskiego Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Wypada jednak zauważyć, że organ ten nie powołuje się w swoim orzecznictwie
na pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”, lecz „osoby publicznej” 1029.
Z kolei sformułowanie „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” pojawia się
w treści następujących przepisów k.k.: art. 228, 229, 230a oraz 265 § 3. Trzy pierwsze
przepisy należą do grupy przestępstw korupcyjnych. Z kolei przepis art. 265 § 3 k.k. określa
typ nieumyślnego ujawnienia informacji niejawnej. Zgodnie z tym przepisem, podlega karze,
kto nieumyślnie ujawnia informację niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, z którą
zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem.
Zamieszczenie w słowniczku wyrażeń ustawowych pojęcia „osoba pełniąca funkcję
publiczną”, jak również okoliczność, że k.k. posługuje się nim także w kontekstach
niezwiązanych z przestępstwami korupcyjnymi, sprawia, że nie sposób zgodzić się
z poglądami części doktryny, nakazującymi interpretować je wyłącznie poprzez pryzmat
tytułu Rozdziału XXIX k.k. Termin ten aktualnie ma znaczenie wykraczające poza kontekst
tego rozdziału.
We współczesnej doktrynie prawa karnego podkreśla się, że znamię „w związku z
pełnieniem funkcji publicznej” pełni w art. 228 k.k. dwojaką rolę. Po pierwsze, określa
podmiot czynu zabronionego przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym. Po drugie
zaś, stanowi znamię modalne, określające sytuację, w której penalizowane jest wykonanie
czynności sprawczej. W tym miejscu omówiony zostanie zakres znaczeniowy definicji
legalnej pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” (art. 115 § 19 k.k.). Warto przypomnieć,
że zgodnie z tym przepisem, „osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny,
członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna
osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub
1028

Zob. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A z 2008 r.,
Nr 4, poz. 57.
1029
Por. m. in. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2004 r., nr 59320 w sprawie
van Hannover przeciwko Niemcom, powołany za: uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12
maja 2008 r., SK 43/05.
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uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową”. Aktualnie
nie ma więc wątpliwości, że pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną posiada szerszy zakres
znaczeniowy niż termin „funkcjonariusz publiczny” 1030.
W treści definicji zawartej w art. 115 § 19 k.k. (i to zarówno w jej definiensie, jak
i w definiendum) wielokrotnie posłużono się przymiotnikiem „publiczny” („osoba pełniąca
funkcję

publiczną”,

„funkcjonariusz

publiczny”,

„osoba

dysponująca

środkami

publicznymi”, „osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej
zostały określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę
międzynarodową”). Jak trafnie zauważa J. Giezek, pominięcie we wskazanym przepisie tego
przymiotnika, pozbawiłoby użytych w nim zwrotów jakiegokolwiek sensu, dlatego też jego
analiza ma podstawowe znaczenie dla ich wykładni 1031. Wskazując na potoczne znaczenie
przymiotnika „publiczny”, J. Giezek stwierdza, że oznacza on: „dotyczący ogółu ludzi,
służący ogółowi, przeznaczony i dostępny dla wszystkich; związany z jakimś urzędem,
z jakąś instytucją itp.; ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny” 1032. Należy w pełni
podzielić zapatrywanie Autora, według którego „[…] próbując <<zakotwiczyć>> znaczenie
słowa <<publiczny>> w jakiejś dyscyplinie prawa w sposób poniekąd naturalny, sięgamy do
dogmatyki prawa administracyjnego materialnego, którego podstawowym przedmiotem
jest wszak administracja publiczna” 1033. Analizując poszczególne człony definicji zawartej
w art. 115 § 19 k.k. należy zatem odwołać się do unormowań o charakterze
publicznoprawnym, w szczególności do Konstytucji RP oraz do ustaw o charakterze
administracyjnoprawnym, jak również do ustaleń nauki gałęzi prawa, zajmujących się tymi
właśnie unormowaniami (w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego
czy też prawa finansów publicznych). Taki wniosek wypływa również, moim zdaniem,
z szczególnego umiejscowienia prawa karnego w systemie prawnym. W moim przekonaniu,
skoro prawo karne jest ultima ratio, stanowiąc – jak wskazano żartobliwie, lecz niezwykle
trafnie w nauce – „dodatek do innych dziedzin prawa”, to analizując pojęcia, co do których
nie ma żadnych wątpliwości, że czerpią swe źródło w innych gałęziach prawa, należy
odwoływać się do poglądów przedstawicieli doktryny prawa, zajmujących się tymi gałęziami
(jak również do orzecznictwa w tym zakresie).

1030

Por. P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 30 i n.; tenże, Kontrowersje…, s. 2 i n..
Zob. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 4 do art. 115 § 19.
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Tamże.
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J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 4 do art. 115 § 19.
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W tym miejscu wypada omówić poszczególne człony definicji zawartej art. 115 § 19
k.k.
2.2.2. Funkcjonariusz publiczny.
Termin „funkcjonariusz publiczny” pojawia się w wielu przepisach prawa karnego,
jego znaczenie nie wyczerpuje się więc w przestępstwach korupcyjnych. Wyróżnić można
dwie podstawowe funkcje, w jakich to pojęcie pojawia się w prawie karnym.
Po pierwsze, jako znamię podmiotu typu czynu zabronionego (m. in. art. 231 k.k., art.
246 k.k., art. 247 § 3 k.k., art. 266 § 1 k.k., art. 271 § 1 k.k.) – użycie omawianego pojęcia
w tym charakterze sprawia, że dany typ czynu zabronionego należy uznać za przestępstwo
indywidualne (właściwe bądź niewłaściwe) 1034. W tym kontekście zachowania osób uznanych
za funkcjonariuszy publicznych podlegają szerszej reglamentacji prawa karnego niż inne
osoby podległe polskiemu systemowi prawa karnego. Z uznaniem za funkcjonariusza
publicznego wiąże się zatem szersza (i niekiedy surowsza) odpowiedzialność karna.
Po drugie, jako znamię przedmiotu czynności wykonawczej (zob. art. 222 § 1 k.k., art.
223 k.k., art. 224 § 2 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 272 k.k.). W takich sytuacjach posiadanie
przymiotu funkcjonariusza publicznego wiąże się z silniejszą ochroną, niż w przypadku
innych podmiotów.
Można zatem stwierdzić, że zakwalifikowanie jakiejś osoby do grona funkcjonariuszy
publicznych z jednej strony wiąże się z jej szerszą (surowszą) odpowiedzialnością karną,
a z drugiej z silniejszą ochroną prawnokarną 1035.
Ponadto pojęcie funkcjonariusza publicznego pojawia się w kodeksie karnym jako
znamię bliżej charakteryzujące czynność wykonawczą (art. 227 k.k.), a także w przepisach
definicyjnych (art. 115 § 19 k.k.), przepisach wyłączających stosowanie przepisów
o przedawnieniu (art. 105 § 2 k.k.), przepisach precyzujących granice stosowania warunku
podwójnej karalności w przypadku czynu zabronionego popełnionego za granicą (art. 111
§ 3 k.k., art. 112 k.k.) 1036 oraz w przepisie rozciągającym zakres prawnokarnej ochrony
przyznanej funkcjonariuszom publicznym na sytuację bezprawnego zamachu podjętego
z powodu wykonywanego przez funkcjonariusza publicznego zawodu lub zajmowanego
stanowiska (art. 231a k.k.).
1034

Szerzej na temat tych pojęć por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 189-191.
Zob. J. Wyrembak, Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym, Państwo i Prawo z 2007 r., Nr 4,
s. 83; A. Molińska, Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym, Państwo
i Prawo z 2010 r., Nr 10, s. 73-74.
1036
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 3 do art. 115 § 13, s. 1401.
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Pojęcie funkcjonariusza publicznego posiada swoją definicję ustawową, zawartą w art.
115 § 13 k.k. 1037. Od wejścia w życie k.k. z 1997 r., była ona pięciokrotnie nowelizowana1038.
Warto zauważyć, że w przeważającej większości przypadków, wzmiankowane nowelizacje
rozszerzały zakres pojęcia funkcjonariusza publicznego 1039. Jedynym wyjątkiem w tym
zakresie było usunięcie z zawartego w art. 115 § 13 k.k. wyliczenia terminu „osoba
orzekająca w sprawach o wykroczenia”, co wiązało się z faktem wyeliminowania z polskiego
porządku prawnego instytucji tzw. kolegiów do spraw wykroczeń i rozszerzeniem zakresu
kognicji sądów na orzekanie w sprawach o wykroczenia.
Ustawodawca posługuje się różnymi metodami, opisując poszczególne człony
definicji funkcjonariusza publicznego 1040. Pierwszą z nich jest określenie niektórych kategorii
osób poprzez oznaczające je nazwy (np. sędzia, radny, poseł). Kolejny sposób polega na
podaniu funkcji wykonywanej przez daną osobę (np. osoba uprawniona do wydawania
decyzji administracyjnych, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na
podstawie ustawy). Następny przejawia się we wskazaniu podmiotu zatrudniającego daną
osobę (np. pracownik administracji rządowej, samorządu terytorialnego). Ostatnia metoda
sprowadza się do zaakcentowania pełnienia funkcji kierowniczej przez daną osobę
w określonym podmiocie (osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji
państwowej).
1037

Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu Europejskiego, 3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz
finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca,
osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych, 5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko
w innej instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego
albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, 9) pracownik
międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
1038
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 2 do art. 115 § 13, s. 1401. Nowelizacje art. 115 § 13 k.k.
dokonały się za pośrednictwem: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr
25, poz. 219 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479), ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.
U. Nr 123, poz. 850 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.
U. Nr 98, poz. 626).
1039
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 2 do art. 115 § 13, s. 1401.
1040
Zob. A. Molińska, Kontrowersje…, s. 75-76.
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Należy zgodzić się z Sądem Najwyższym, gdy twierdzi, że „[…] pamiętając
o konstytucyjnej zasadzie nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1), wykładnia
kryteriów decydujących o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego powinna być
podporządkowana rygorom ścisłej wykładni” 1041.
Co istotne, definicja legalna pojęcia „funkcjonariusz publiczny” jest definicją
zakresową i pełną, co oznacza, że za funkcjonariusza publicznego nie może być uznana
osoba, która nie należy do żadnej z kategorii wskazanych w art. 115 § 13 k.k. 1042. Warto
zauważyć w tym kontekście, że w przepisie tym brak jest klauzuli, zawartej w będącym jego
funkcjonalnym odpowiednikiem przepisie art. 120 § 11 k.k. z 1969 r., zgodnie z którą
funkcjonariuszem publicznym jest osoba, której z mocy przepisów szczególnych przyznana
została ochrona taka, jak funkcjonariuszowi publicznemu 1043. Tymczasem wiele aktów
normatywnych

(głównie o

randze ustawowej,

lecz

niekiedy także rozporządzeń

wykonawczych) posługuje się formułą, zgodnie z którą przedstawicielom jakiejś określonej
grupy zawodowej czy też funkcjonariuszom bądź pracownikom określonej instytucji,
przyznana jest ochrona prawna przynależna funkcjonariuszom publicznym 1044. W doktrynie
zauważono, że część z tych klauzul wprowadzono do porządku prawnego przed wejściem
w życie obowiązującego k.k., zaś ponad trzydzieści z nich już po tym fakcie 1045. Nie ulega
przy tym wątpliwości, że część z omawianych klauzul odnosi się do osób, mieszczących się w
którejś z kategorii wymienionych w art. 115 § 13 k.k.1046. Nie ma żadnych podstaw do
przyjęcia, że osoby takie nie są funkcjonariuszami publicznymi, np. z powodu, że przepisy
ustaw ich dotyczących stanowią leges speciales wobec definicji legalnej zawartej w kodeksie
karnym 1047. Problem, o którym mowa powyżej, pojawił się w praktyce wymiaru
sprawiedliwości w odniesieniu do dwóch kategorii osób: strażników gminnych (miejskich)
1041

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, OSNKW z 2005 r., Nr 1, poz. 9;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10, Lex nr 847145. Por. również m. in.:
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 4 do art. 115 § 13, s 1402; A. Molińska, Kontrowersje…,
s. 76.
1042
Tak słusznie m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 4 do art. 115 § 13, s. 1401-1402;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10, Lex nr 847145.
1043
Szeroko na ten temat por. J. Wyrembak, Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym, „Państwo
i Prawo” z 2007 r., Nr 4.
1044
Wyliczenia takich ustaw (częściowo nieaktualne) znaleźć można w: J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 84 (przypis
1) i 87-88 (przypis 4); A. Molińska, Kontrowersje…, s. 76-77 (przypis 21).
1045
J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 84-88.
1046
J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 88.
1047
Tak jednak w odniesieniu do notariuszy A. Redelbach, Konieczność i kierunki zmian ustawy - Prawo
o notariacie, Rejent z 2003 r., Nr 3, s. 39.
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i egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, będąc przedmiotem dwóch
orzeczeń Sądu Najwyższego 1048. W obu przypadkach, Sąd Najwyższy uznał, iż osoby
należące do tych kategorii osób, są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115
§ 13 pkt 4 k.k. (jako „pracownicy samorządu terytorialnego”). Jeśli idzie o strażników
gminnych, to argumentacja SN oparta była na analizie uregulowań ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych 1049, z których wynika, że straż gminna jest jednostką
organizacyjną gminy. Wynika z tego, że będący jej pracownikami strażnicy gminni są
pracownikami samorządu terytorialnego, nie pełnią oni bowiem również wyłącznie czynności
usługowych. Z kolei w odniesieniu do egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego Sąd Najwyższy zauważył, że z uregulowań art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1050 wynika, że ośrodki te stanowią samorządowe
wojewódzkie osoby prawne, tworzone przez sejmik województwa. Oznacza to, iż zatrudnieni
w takich ośrodkach egzaminatorzy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy
o pracownikach samorządowych, a skoro tak, to spełniają kryteria definicyjne „pracownika
samorządu terytorialnego”, a zatem również funkcjonariusza publicznego. Co istotne,
w przypadku obu opisywanych kategorii osób, ustawy dotyczące ich statusu prawnego
posługują się klauzulami, przewidującymi dla nich ochronę prawną właściwą dla
funkcjonariuszy publicznych. Stosownie bowiem do art. 23 ustawy o strażach gminnych,
„w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”. Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 63 ust.
2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1051, „egzaminator w czasie
wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi
publicznemu”. Sąd Najwyższy zauważył w tym kontekście, iż „nie można wszak wykluczyć co pozwala dostrzec racjonalność takiego tworzenia prawa przez ustawodawcę - że stosując
wspomniane klauzule ochronne, mógł on (co już odnotowano) w ten sposób chcieć
wyeksponować i doniosłość poszczególnych funkcji, zawodów oraz stanowisk i uświadomić
wszystkim (zwłaszcza tym nie znającym systemu prawa karnego materialnego, a jedynie
1048

Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., I KZP 28/05, OSNKW z 2005 r., Nr 10,
poz. 94 (dotyczące strażnika gminnego) i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10,
Lex nr 847145 (dotyczący egzaminatora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego).
1049
Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.
1050
Tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
1051
Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Przepis ten zastąpił obowiązującymi poprzednio w identycznym
brzmieniu art. 110a ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, do którego odwołuje się Sąd Najwyższy
w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10.
247

poszczególne pragmatyki służbowe) zakres i charakter przyznanej określonym podmiotom
ochrony prawno-karnej. Stąd też stosował te klauzule także wobec podmiotów których status
funkcjonariusza publicznego w świetle treści art. 115 § 13 k.k. - jest bezsporny” 1052.
Zaprezentowane powyżej stanowisko spotkało się z aprobatą przeważającej części
przedstawicieli nauki prawa karnego 1053. Pewne zastrzeżenia w odniesieniu do omawianego
poglądu wyraża w doktrynie jedynie J. Wyrembak 1054. Wynikają one z treści art. 23 ustawy o
strażach gminnych, zgodnie z którym „w związku z wykonywaniem czynności służbowych
strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”. Autor
zauważa, że uznanie strażników gminnych za funkcjonariuszy publicznych pozbawia sensu
normatywnego wskazanego przepisu, doprowadza zatem do zaprzeczenia racjonalności
ustawodawcy, co jego zdaniem powinno być poprzedzone bardziej wnikliwą analizą, niż ta,
którą przeprowadził Sąd Najwyższy 1055.
W moim przekonaniu, pogląd wyrażony przez SN w postanowieniu z dnia 21
września 2005 r. i wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. (a także dominujący w doktrynie prawa
karnego) jest trafny. Posłużenie się przez ustawodawcę formułą, zgodnie z którą strażnikom
gminnym przyznaje się ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, nie
może prowadzić do wniosku, że osoby takie nie są funkcjonariuszami publicznymi
w rozumieniu k.k. Wydaje się jednak, że argumentacja SN jest zasadna. Sąd Najwyższy
słusznie wskazał, że przyczyną, dla której ustawodawca posługuje się klauzulami ochronnymi
w poszczególnych ustawach szczegółowych, nawet w odniesieniu do osób, które na mocy art.
115 § 13 k.k. są funkcjonariuszami publicznymi, jest wyraźne zaakcentowanie wobec ogółu
społeczeństwa, który może nie znać unormowań k.k., iż osoby te podlegają szczególnej
ochronie. Taka argumentacja pozwala na odparcie zarzutu, iż wykładnia obejmująca takie
osoby zakresem pojęcia „funkcjonariusz publiczny”, stanowiłaby interpretację per non est.
Bez wątpienia za takim sposobem interpretacji przemawiają również względy natury
funkcjonalnej. Pozbawienie omawianych kategorii osób statusu funkcjonariusza publicznego
prowadziłoby przede wszystkim do niezasadnego wyłączenia ich odpowiedzialności karnej za
przestępstwa indywidualne, znamieniem podmiotu których jest właśnie „funkcjonariusz
1052

Cyt. za: uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10.
Zob. m. in.: A. Molińska, Kontrowersje…, s. 80.
1054
Zob. J. Wyrembak, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 września 2005 r., I KZP 28/05,
Samorząd Terytorialny z 2007 r., Nr 1-2, s. 142-146.
1055
Zob. J. Wyrembak, Glosa…, s. 145-146.
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publiczny”. Wydaje się oczywistym, że nie taka jest intencja ustawodawcy, ustanawiającego
w ustawach szczególnych klauzul ochronnych wobec niektórych kategorii osób i tak objętych
zakresem definicji z art. 115 § 13 k.k.
Jeszcze bardziej problematyczna jest kwestia szczególnej klauzuli, zawartej w art. 154
§ 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 1056. Zgodnie z tym przepisem, osoby
wchodzące w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych i podlegają odpowiedzialności jak funkcjonariusze publiczni 1057.
Jeśli idzie o te kategorie osób, które nie mieszczą się w zakresie art. 115 § 13 k.k.,
a odpowiednie klauzule ustaw regulujących ich działalność przyznają im ochronę właściwą
funkcjonariuszom publicznym (lub przewidują ich odpowiedzialność na zasadach właściwych
dla funkcjonariuszy), to wykładnia językowa i historyczna art. 115 § 13 k.k. przemawia
jednoznacznie za nie przyznawaniem im statusu funkcjonariusza publicznego 1058. Powstaje
jednak pytanie o znaczenie dla interpretacji przepisów prawa karnego zawarcia takich klauzul
w ustawach należących do innych gałęzi prawa, w szczególności, czy można uznać, że
rozszerzają one zakres także ochrony prawnokarnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych (np. w art. 222 k.k.) na osoby w nich wymienione. Taki pogląd dominuje
jednoznacznie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zdaniem którego używane w takich
przepisach pojęcie ochrony prawnej obejmuje także ochronę prawnokarną 1059. Takie
1056

Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. Ustawa ta zastąpiła poprzednio obowiązujące akty normatywne,
regulujące kwestię przeprowadzania w Polsce wyborów, takie jak: ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467 z późn. zm.), ustawa z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r., Nr 176, poz. 1190), ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 190, poz. 1360
z późn. zm.), ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1191), ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.).
1057
Analogiczne klauzule zawarte były w ustawach uchylonych przez Kodeks wyborczy. Por. w tej kwestii
J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 90-94; A. Molińska, Kontrowersje…, s. 79-80.
1058
Tak słusznie J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 5 do art. 115 § 13, s. 1403; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r., WKN 27/00, OSNKW z 2001 r., Nr 3-4, poz. 21; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, OSNKW z 2005 r., Nr 1, poz. 9; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 6 marca 2013 r., IV KK 414/12, Lex Nr 1294455.
1059
Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2000 r., I KZP 26/00, OSNKW z 2000 r., Nr 9-10,
poz. 88 (dotyczące prawnokarnej ochrony lekarza, pielęgniarki i położnej); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18
maja 2004 r., WK 10/04, OSNKW z 2004 r., Nr 7-8, poz. 71 (dotyczący prawnokarnej ochrony konduktora
rewizyjnego Polskich Kolei Państwowych); wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2002
r., II AKa 258/02; Krakowskie Zeszyty Sądowe z 2002 r., Nr 12, poz. 33 (dotyczący prawnokarnej ochrony
sołtysa).
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stanowisko aprobują także niektórzy przedstawiciele doktryny prawa karnego 1060, choć
niekiedy czyniąc przy tym pewne zastrzeżenia 1061. Zdaniem J. Wyrembaka, za takim ujęciem
przemawiają racje aksjologiczne, historyczne, funkcjonalne, jak również dość oczywiste –
choć realizowane nieudolnie – intencje prawodawcy 1062. Według niego, należy przyjąć, że
omawiane klauzule rozciągają ochronę prawnokarną właściwą funkcjonariuszom publicznym
na wymienione w nich osoby pod warunkiem jednak, że mają one swoje źródło w ustawie
(a nie w akcie hierarchicznie niższym, np. rozporządzeniu) i że nie zostanie ustalone, że
zostały one uchylone poprzez klauzulę generalną zawartą w art. 3 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Przepisy wprowadzające kodeks karny 1063. W ocenie Autora, odmowa przyznania
takim osobom ochrony prawnokarnej stanowiłaby nadmierny formalizm 1064. Podobnie należy
oceniać, według J. Wyrembaka, klauzule rozciągające na określone kategorie osób,
odpowiedzialności

właściwej

dla

funkcjonariuszy publicznych 1065.

Oznaczałoby to

w praktyce, że członkowie komisji wyborczych (taki rodzaj klauzuli funkcjonuje bowiem
w porządku prawnym wyłącznie w stosunku do tej kategorii osób) mimo nieposiadania
formalnego statutu funkcjonariuszy publicznych, odpowiadaliby na równi z nimi za
przestępstwa indywidualne, znamieniem podmiotu których jest „funkcjonariusz publiczny”
(np. z art. 231 k.k.). W doktrynie prawa karnego występuje również pogląd wyrażający
zasadniczą wątpliwość co do możliwości rozszerzenia przez omawiane klauzule ochrony
prawnokarnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym (a także – w odniesieniu do
członków komisji wyborczych – ich odpowiedzialności) 1066. Jak twierdzi A. Molińska, skoro
bowiem utracił moc prawną przepis art. 120 § 11 k.k. z 1969 r., to ochrona prawna, którą
przewidywał, stała się nieaktualna lub co najmniej wątpliwa 1067. Również z funkcjonalnego
punktu widzenia przyznanie szczególnej ochrony niektórym kategoriom osób, wskazanym
1060

Zob. R. A. Stefański, Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2004 r., sygn. WK 10/04, „Prokuratura i Prawo”
z 2005 r., Nr 1, s. 129-133.
1061
Zob. J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 94. Należy przy tym zauważyć, że sam Autor wskazuje na liczne
wątpliwości (zwłaszcza wynikające z zasad wykładni językowej) związane z przyjęciem takiego stanowiska.
1062
Tamże.
1063
Ibidem.
1064
J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 94.
1065
Tamże.
1066
Zob. A. Molińska, Kontrowersje…, s. 77. Autorka, wskazując na wątpliwości związane z przyjęciem
jednego bądź drugiego stanowiska, nie opowiada się wyraźnie za którymkolwiek z nich. Warto przypomnieć, że
istotne na wątpliwości w omawianej kwestii wskazuje J. Wyrembak, Pojęcie…, passim, opowiadając się jednak,
pod pewnymi warunkami, za poglądem przyznającym osobom wskazanym w takich klauzulach ochronę
prawnokarną i nakładającym na nie odpowiedzialność karną.
1067
Tamże.
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przez ustawy szczególne, jawi się jako wątpliwe 1068. Z drugiej strony, jak zauważa Autorka,
skoro sam ustawodawca nadal stosuje opisywane klauzule, to być może uzasadnione jest
pozostawienie w mocy prawnej przewidywanej przez nie ochrony prawnej, z zastrzeżeniem,
że nie przyznają one opisywanym w nich osobom statusu funkcjonariusza publicznego 1069.
A. Molińska zauważa również trafnie, że opisywane klauzule, choć posługują się zwykle
sformułowaniem „ochrona prawna”, to w istocie chodzi w nich o ochronę prawnokarną1070.
Należy bowiem zauważyć, że inne poza prawem karnym gałęzie prawa (np. prawo
administracyjne czy cywilne) nie przewidują żadnego szczególnego reżimu ochrony
funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych.
Taką ochronę wprowadza wyłącznie prawo karne. Zresztą samo pojęcie „funkcjonariusz
publiczny” jest typowym terminem prawnokarnym. W innych gałęziach prawa brak jest
takiego zbiorczego pojęcia, obejmującego bardzo różne kategorie osób urzędowych. W moim
przekonaniu należy zatem podzielić opisane powyżej stanowisko J. Wyrembaka. Jeżeli więc
klauzula zawarta w przepisie ustawy szczególnej przewiduje dla danej kategorii osób ochronę
prawną właściwą dla funkcjonariuszy publicznych, to zamach na takie osoby – choć
formalnie nie są funkcjonariuszami publicznymi – może realizować znamiona typów czynów
zabronionych, w których przedmiot czynności wykonawczej określony jest jako
„funkcjonariusz publiczny”. Analogicznie należy w moim przekonaniu interpretować
klauzulę zawartą w art. 154 § 5 Kodeksu wyborczego. Choć wymienione w tym przepisie
osoby (członkowie komisji wyborczych) jedynie w ograniczonym zakresie mogą być uznane
za funkcjonariuszy publicznych (np. gdy sprawują funkcję sędziego czy są pracownikami
urzędu gminy delegowanymi do komisji przez wójta) 1071, to są one, w moim przekonaniu,
podmiotem zdatnym do ponoszenia odpowiedzialności karnej z tych typów czynów
zabronionych,

w

którym

znamieniem

indywidualizującym

podmiot

czynu

jest

„funkcjonariusz publiczny”. Proponowany sposób wykładni oddaje moim zdaniem intencje
prawodawcy, nie prowadzi również do uznania omawianych klauzul za zdania „puste”, nie
posiadające w istocie żadnej treści normatywnej. Należy jednak zgodzić się z występującą
w doktrynie prawa karnego krytyką praktyki ustawodawczej wprowadzania takich klauzul do
porządku prawnego 1072. Niepotrzebnie komplikują one proces interpretacji i stosowania
1068

A. Molińska, Kontrowersje…, s. 79.
A. Molińska, Kontrowersje…, s. 77.
1070
Tamże, s. 78.
1071
Inaczej A. Molińska, Kontrowersje…, s. 79-80.
1072
J. Wyrembak, Pojęcie…s. 83 i n.; A. Molińska, Kontrowersje…, s. 76-80.
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prawa. Zdaniem J. Wyrembaka, należałoby rozważyć, de lege ferenda, przywrócenie do
definicji funkcjonariusza publicznego klauzuli, zgodnie z którą funkcjonariuszem publicznym
jest także osoba, której ustawa przyznaje ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy
publicznych 1073. W moim przekonaniu postulat ten jest słuszny, zabieg taki należałoby jednak
poprzedzić wnikliwą analizą ustaw szczególnych, zawierających omawiane klauzule, w celu
ich weryfikacji z punktu widzenia polityki kryminalnej. Innymi słowy, należałoby zbadać,
które z opisywanych w nich kategorii osób powinny podlegać surowszej odpowiedzialności
karnej i cieszyć się szerszą ochroną prawnokarną. Bez wątpienia zaś należy stwierdzić, że
z funkcjonalnego

punktu

widzenia

niecelowe

jest

różnicowanie

zakresu

ochrony

i odpowiedzialności określonych osób. Za każdym razem bowiem za szerszą ochroną
powinna iść surowsza odpowiedzialność 1074.
W stosunku do wielu z kategorii osób, w odniesieniu do których ustawodawca stosuje
klauzule rozszerzające ochronę (lub odpowiedzialność), nie ma zaś wątpliwości, że mieszczą
się w zakresie pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Przynależą bowiem do jednego
z pozostałych członów definicji zawartej w art. 115 § 19 k.k.
Zakres znaczeniowy dużej części nazw używanych w art. 115 § 13 k.k. nie budzi
żadnych wątpliwości. Odsyłają one bowiem do pojęć wprost unormowanych w Konstytucji
RP i ustawach zwykłych. I tak, jasne jest, kto jest Prezydentem RP, posłem czy senatorem.
Podkreślić jedynie należy, że osoby wybrane na powyższe urzędy, które jeszcze urzędu nie
objęły, nie są objęte zakresem definicji z art. 115 § 13 k.k.
Termin „radny” (art. 115 § 13 pkt 2 k.k.) obejmuje radnych organów stanowiących
i kontrolnych (rad, sejmików) wszelkich szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu,
samorządu wojewódzkiego), wybranych w odpowiedniej procedurze, aktualnie unormowanej
przepisami

Kodeksu

wyborczego.

Zgodnie

z

unormowaniami

ustrojowych

ustaw

samorządowych, kadencje tych organów trwają 4 lata licząc od dnia wyboru 1075, choć
w określonych ustawami przypadkach mogą ulec skróceniu. Radni rad gmin, rad powiatów

1073

J. Wyrembak, Pojęcie…, s. 91-94.
Tak: A. Spotowski, Pojęcie funkcjonariusza publicznego w projekcie kodeksu karnego a pojęcie urzędnika
w obowiązujących przepisach, Państwo i Prawo z 1968 r., Nr 8-9, s. 305; A. Molińska, Kontrowersje…, s. 84.
1075
Zob. art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm., art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
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i sejmików województw, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, składają
ślubowanie o określonej w odpowiedniej ustawie treści. Należy przyjąć, że określona osoba
staje się „radnym” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 2 k.k. z chwilą złożenia takiego
ślubowania.
Powstaje pytanie, czy za „radnych” w rozumieniu omawianego przepisu mogą zostać
uznani członkowie rad jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego. Problem
ten nie był do tej pory przedmiotem rozważań doktryny prawa karnego, ani publikowanego
orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Według aktualnie obowiązującego
stanu prawnego, możliwość tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek
pomocniczych dopuszczona jest wyłącznie na poziomie gminy 1076. Należy podkreślić, że
przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują istnienie na poziomie jednostek
pomocniczych organów o charakterze kolegialnym, określanych jako „rady” (rady dzielnic,
rady osiedli, rady sołeckie), przy czym jedynie w przypadku jednostki pomocniczej
określonej jako dzielnica ich tworzenie jest obowiązkowe 1077. Warto również zauważyć, że
o ile rady dzielnic i rady osiedli mają charakter organów uchwałodawczych danej jednostki
pomocniczej, to rada sołecka „wspomaga działalność sołtysa”, zaś organem uchwałodawczym
w sołectwie jest zebranie wiejskie 1078. Należy zauważyć, że określając status członków takich
organów, ustawa o samorządzie gminnym nie posługuje się na ich oznaczenie terminem
„radny”, jak czyni to w przypadku członków rad gminy1079. Wydaje się zatem, że na gruncie
wykładni systemowej nie można członków takich organów utożsamiać z radnymi
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 2 k.k. Za takim wnioskiem przemawiają również argumenty
natury funkcjonalnej. Jednostki pomocnicze gminy nie są bowiem samodzielnymi
podmiotami, lecz funkcjonują w strukturze danej gminy, zarachowując swoją działalność na
jej rzecz i działając w jej imieniu1080. Ich organy nie mogą zatem podejmować samodzielnych
działań prawnych 1081. Ich zadania określane są w statucie danej jednostki pomocniczej,

1076

Zob. art. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Gminy mogą tworzyć takie jednostki pomocnicze, jak:
dzielnice, osiedla, sołectwa czy inne jednostki pomocnicze. Jednostką pomocniczą gminy może być również
położone na jej terenie miasto.
1077
Zob. art. 36-37 ustawy o samorządzie gminnym.
1078
Por. art. 36-37 ustawy o samorządzie gminnym.
1079
Por. 37b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, posługujący się sformułowaniem „członek rady dzielnicy
(osiedla), rady sołeckiej” i art. 23 ust. 1 tej ustawy, gdzie użyto zwrotu „radny”.
1080
Zob. E. Niewiadomski [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A.
Wróbel, s. 193.
1081
J. Zimmermann, Prawo…, s. 200-201.
253

uchwalanym przez radę gminy 1082. Zadania te są pochodną zadań gminy, co wynika z treści
art. 35 ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o „zadaniach
przekazywanych

jednostce

przez

gminę”.

Przypisywanie

szerszego

zakresu

odpowiedzialności karnej, jak również silniejszej ochrony prawnokarnej członkom organów
uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy wydaje się zatem niecelowe.
Pewien problem może pojawić się w odniesieniu do pojęcia „poseł do Parlamentu
Europejskiego” (art. 115 § 13 pkt 2a k.k.). Rzecz bowiem w tym, że wykładając ten termin
literalnie, obejmuje on nie tylko posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczpospolitej Polskiej, w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu wyborczego, lecz
także posłów do PE wybranych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Doktryna prawa karnego w sposób jednolity przyjmuje jednak (nie uzasadniając jednak
w żaden sposób tego poglądu), że posłem do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 115
§ 13 pkt 2a k.k. jest wyłącznie poseł wybrany w Rzeczpospolitej Polskiej 1083. Stanowisko
takie w moim przekonaniu jest słuszne, wymaga jednak pewnego uzasadnienia. Bez wątpienia
narusza bowiem jedną z zasad wykładni językowej, określaną jako zasada lege non
distiguente. Uzasadnieniem omawianej tezy może być argument, że zbiorcze pojęcie
„funkcjonariusz publiczny” obejmuje, co do zasady, wyłącznie funkcjonariuszy polskich,
a nie funkcjonariuszy państw obcych czy organizacji lub instytucji międzynarodowych.
Wyjątkiem od tej zasady jest wyłącznie uznanie za funkcjonariusza publicznego
w rozumieniu k.k. „pracownika międzynarodowego trybunału karnego”. Należy jednak
zauważyć, że dokonało się ono w celu realizacji obowiązku kryminalizacji szeregu zachowań
godzących w wymiar sprawiedliwości sprawowany przez Międzynarodowy Trybunał Karny,
który to obowiązek został nałożony na Rzeczpospolitą Polską przez związanie się umową
międzynarodową – Rzymskim Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego 1084.
Tymczasem żaden akt prawa europejskiego czy międzynarodowego nie nakazuje
wprowadzenia penalizacji zachowań posłów do Parlamentu Europejskiego lub godzących
w takie osoby (poza aktami prawa międzynarodowego nakazującymi wprowadzenie
penalizacji zachowań korupcyjnych takich osób bądź wobec nich). Brak jest zatem
racjonalnych,
1082

kryminalnopolitycznych

powodów

za

objęciem

zakresem

pojęcia

Zob. art. 35 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Zob. m. in. C. Nowak, Korupcja…, s. 340.
1084
Por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy –
Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, Sejm VI Kadencji, Druk
Nr 2387; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 22a do art. 115 § 13, s. 1408-1409.
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„funkcjonariusz publiczny” także posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warto również zauważyć, że wprowadzenie do
k.k. przepisu art. 115 § 13 pkt 2a nastąpiło w Ordynacja wyborczej do Parlamentu
Europejskiego 1085. Z oczywistych względów ustawa ta regulowała wyłącznie kwestie
związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanymi w Rzeczpospolitej
Polskiej. Skoro tak, to nielogicznym byłoby zakładanie, że wprowadziła ona do k.k. regulację
dotyczącą również posłów do PE wybieranych w innych państwach.
W moim przekonaniu zaś, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany poza
Rzeczpospolitą Polską może zostać uznany za osobę pełniącą funkcję publiczną. Jest bowiem
„osobą, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej zostały określone
przez wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową” (art. 115 § 19 in fine k.k.). Tą
umową jest Traktat o Unii Europejskiej 1086 oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej 1087, określające zadania i kompetencje Parlamentu Europejskiego oraz jego
członków.
Sędzią w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. jest sędzia wszystkich rodzajów sądów i
trybunałów wymienionych w Konstytucji RP, tj. Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału
Stanu, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów
wojskowych. Należy przyjąć, że sędzia Sądu Najwyższego, sądu powszechnego, sądu
administracyjnego lub sądu wojskowego nabywa ten status z chwilą powołania na urząd przez
Prezydenta RP 1088. Należy podkreślić, że sędziowie wymienionych sądów powoływani są na
czas nie oznaczony. Inaczej rzecz ma się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału
Stanu, którzy wybierani są przez Sejm na określone w Konstytucji RP kadencje. Kadencja
sędziego Trybunału Konstytucyjnego trwa 9 lat (art. 194 ust. 1 Konstytucji RP), zaś kadencja
sędziów Trybunału Stanu pokrywa się z kadencją Sejmu, który ich wybrał (art. 199 ust.
1 Konstytucji RP).
Prokuratorem (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.) jest osoba powołana na ten urząd przez
Prokuratora Generalnego na wniosek Krajowej Rady Prokuratury 1089. W świetle uregulowań
1085

Aktualnie ten akt prawny został zastąpiony odpowiednimi przepisami Kodeksu wyborczego.
Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 18.
1087
Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 47.
1088
Zob. art. 179 Konstytucji RP.
1089
Zob. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 270,
poz. 1599 z późn. zm.).
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ustawy o prokuraturze należy uznać, że chodzi tu o prokuratorów należących do wszystkich
trzech członów prokuratury 1090. Bez wątpienia po ustawowym oddzieleniu stanowisk Ministra
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, za prokuratora w rozumieniu k.k. należy również
uznać Prokuratora Generalnego 1091.
Trzeba w tym kontekście wskazać, że ustawy ustrojowe, odnoszące się do
poszczególnych kategorii sądów i trybunałów, jak również do prokuratury, przewidują
przechodzenie przez sędziów i prokuratorów w określonych sytuacjach 1092 w tzw. stan
spoczynku. Należy przy tym podkreślić, że sędziowski stan spoczynku (przynajmniej
w odniesieniu do sędziów w sądach) ma swoje umocowanie również w Konstytucji RP1093.
Powstaje zatem pytanie, czy sędzia czy prokurator w stanie spoczynku może zostać uznany za
„sędziego” lub „prokuratora” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. Wydaje się, że odpowiedź
na to pytanie powinna być twierdząca. W pierwszej kolejności podnieść należy, że wyrażenia
„sędzia” i „prokurator” są wyrażeniami języka prawnego, posiadającymi swe określone
znaczenie, wynikające z ogółu uregulowań poszczególnych ustaw ustrojowych. Warto w tym
kontekście podkreślić, że analizując status prawny prokuratorów i sędziów w stanie
spoczynku, Sąd Najwyższy zauważył, iż „w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu
Najwyższego i w literaturze prawniczej jednolicie podkreśla się, że prokuratorzy (tak samo
sędziowie) z chwilą przejścia w stan spoczynku nie przestają być prokuratorami (sędziami)
i nie przestają pełnić funkcji publicznej. Ich stosunek służbowy trwa nadal, ulega jedynie
przekształceniu. Prokurator w stanie spoczynku pozostaje w stosunku publicznoprawnym,
ustają tylko jego obowiązki pracownicze. W pewnych okolicznościach mogą one zresztą ulec
przywróceniu” 1094. W konsekwencji SN w swoich judykatach uznaje pojęcie „prokurator”,
1090

tj. prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Prokuratury Generalnej, prokuratur
apelacyjnych, prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych), prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury (Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych
i wojskowych prokuratur garnizonowych) oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Lustracyjnego oraz oddziałowych
biur lustracyjnych).
1091
Powoływanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – por. art. 10a ustawy o prokuraturze.
1092
Zwykle po osiągnięciu przez nich określonego wieku.
1093
Por. art. 180 ust. 3 i 4 Konstytucji RP.
1094
Por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 169/11, OSNP z 2012
r., Nr 11-12, poz. 161; uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 168/11,
Lex Nr 1095839 i przywołaną w tych judykatach literaturę przedmiotu i orzecznictwo. Zob. także: D. LisStanowicz, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt III W 169/11),
Przegląd Sejmowy z 2012 r., Nr 2, s. 202-212; D. Hryniewicz, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
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użyte w art. 103 ust. 2 Konstytucji RP za nadrzędne wobec terminu „prokurator w stanie
spoczynku”. W moim przekonaniu więc, istnienie stosunku publicznoprawnego, wiążącego
sędziego i prokuratora w stanie spoczynku, nakładającego na niego określone obowiązki
i przyznającego mu określone uprawnienia, przemawia jednoznacznie za uznawaniem takich
osób – odpowiednio - za sędziów i prokuratorów w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Osoby takie,
mimo, że nie mają obowiązku świadczyć pracy na rzecz sądu czy prokuratury, powinny być
zatem kwalifikowane jako funkcjonariusze publiczni. Za takim rozumieniem przemawia tez
praktyka delegowania sędziów w stanie spoczynku do służby w Państwowej Komisji
Wyborczej.
Użyte w art. 115 § 13 pkt 3 k.k. pojęcie „ławnika” odnosi się do uregulowań
zawartych w przepisach Prawa o ustroju sądów powszechnych i Prawa o ustrojów sądów
wojskowych. Unormowania te stanowią przejaw wyrażonej w art. 182 Konstytucji RP zasady
udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 1095. Instytucja ławnika nie
występuje zaś w sądownictwie administracyjnym, ani też – co oczywiste – w Trybunale
Konstytucyjnym i Trybunale Stanu.
Pojęcie „funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego lub
organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego” (art. 115
§ 13 pkt 3 k.k.) odnosić należy do organów, których ustawowe definicje zostały zawarte w
art. 53 § 37 i 39 k.k.s. 1096. Należy podkreślić, że stosownie do treści art. 133 k.k.s., finansowe

9 listopada 2011 r. (sygn. akt III W 169/11), Przegląd Sejmowy z 2012 r., Nr 2, s. 212-217. Stanowisko drugiej
z wymienionych glosatorek jest krytyczne do poglądu przyjętego przez Sąd Najwyższy.
1095
Jak wynika z treści art. 4 § 1 p.u.s.p., w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez
uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią
inaczej. § 2 tego artykułu stanowi zaś, że przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.
Ławnicy w sądach powszechnych orzekają w sądach okręgowych i sądach rejonowych i wybierani są na 4-letnią
kadencję przez rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Po upływie kadencji ławnik
może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej
zakończenia (art. 165 § 2 p.u.s.p.). Należy uznać, że status ławnika w sądzie powszechnym nabywa się z chwilą
złożenia ślubowania, odebranego przez właściwego prezesa sądu (art. 164 § 2 p.u.s.p.). Z kolei ławnicy w sądach
wojskowych wybierani są do wojskowych sądów okręgowych na 3-letnią kadencję na zebraniach żołnierzy
jednostek wojskowych, stacjonujących na obszarze właściwości poszczególnych sądów wojskowych, spośród
kandydatów zgłoszonych na zebraniu. Status ławnika w sądzie wojskowym również nabywa się po złożeniu
ślubowania złożonego wobec prezesa właściwego wojskowego sądu okręgowego (art. 62 p.u.s.w.).
1096
Tak trafnie m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 6 do art. 115 § 13, s. 1404. Zgodnie
z przepisem art. 53 § 37 k.k.s., finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: urząd skarbowy,
inspektor kontroli skarbowej oraz urząd celny. Z kolei według treści art. 53 § 39 k.k.s., organem nadrzędnym
nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: miejscowo właściwa izba skarbowa,
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organy postępowania przygotowawczego są właściwe do prowadzenia postępowania
przygotowawczego o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone szczegółowo
w tym przepisie. Posiadają one również kompetencje do prowadzenia postępowania
mandatowego, a także do wnoszenia i popierania przed sądem aktów oskarżenia. Trzeba przy
tym wskazać, że zgodnie z art. 118 § 3 k.k.s. czynności procesowe urzędów skarbowych oraz
urzędów celnych wykonują upoważnieni przedstawiciele tych organów. Jak podkreśla się
w doktrynie prawa karnego skarbowego, „w konsekwencji zawsze znajdą tu zastosowanie
przepisy wewnętrzne odnoszące się do funkcjonowania tych organów, w których należy
poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jaka osoba i na jakich zasadach staje się ich
upoważnionym

przedstawicielem.

Dodatkowo

taki

przedstawiciel,

uczestnicząc

w wykonywaniu czynności procesowych na etapie postępowania sądowego, powinien
przedłożyć do akt sprawy upoważnienie, jednoznacznie potwierdzające jego umocowanie do
wzięcia w nich udziału” 1097. Urzędy skarbowe czy urzędy celne posiadają liczne zadania
i kompetencje, wśród których prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest tylko jednym z nich. Różnorodność
zadań tych podmiotów przekłada się na strukturę organizacyjną. W szczególności należy
podkreślić, że w ramach urzędów skarbowych tworzy się komórki organizacyjne spraw
karnych skarbowych, o szczegółowo określonych zadaniach 1098. Podobnie rzecz ma się
z urzędami celnymi, w których istnieją odrębne komórki organizacyjne dochodzeniowośledcze, których zadania są zbliżone do zadań komórek spraw karnych skarbowych
w urzędach skarbowych 1099. Inne zadania urzędów skarbowych czy urzędów celnych
wykonywane są przez ich inne komórki organizacyjne. Jedynie zatem pracownicy zajmujący
miejscowo właściwa izba celna, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz minister właściwy do spraw
finansów publicznych.
1097
T. Razowski [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010,
teza 6 do art. 53 § 37-39a, s. 517-518.
1098
Do których należy m. in.: a) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, b) sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich
przed sądem, c) wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego, d) opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych
i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, e) występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, f) prowadzenie dochodzeń w sprawach z ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.), g) prowadzenie
postępowań mandatowych zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, h) przekazywanie informacji do
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK). Por. § 1 i § 2 ust. pkt 9 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia
Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz
nadania im statutów (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r., Nr 45).
1099
Por. § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c i § 2 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Finansów z dnia
29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra
Finansów z dnia 16 listopada 2009 r., Nr 13, poz. 72).
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stanowiska w odpowiednich komórkach organizacyjnych (do zadań których należy
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych czy
wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia w takich sprawach) posiadający upoważnienie do
dokonywania czynności procesowych w imieniu urzędu skarbowego, wykonują w istocie
zadania finansowego organu postępowania przygotowawczego. Tylko oni mogą zostać,
w moim przekonaniu, zaliczeni do grona „funkcjonariuszy finansowego organu postępowania
przygotowawczego”. Taka kwalifikacja pracowników innych komórek organizacyjnych
urzędów skarbowych czy urzędów celnych, nie miałaby żadnego racjonalnego uzasadnienia.
Sytuacja ta nie dotyczy inspektorów kontroli skarbowej, ponieważ są oni
samodzielnymi finansowymi organami postępowania przygotowawczego. Należy zauważyć,
że w odniesieniu do tej kategorii osób sformułowanie użyte w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jawi się
jako wyjątkowo niezgrabne językowo. Odczytując literalnie ten przepis w powiązaniu z art.
53 § 37 k.k.s. otrzymujemy definicję, zgodnie z którą funkcjonariuszem publicznym jest
funkcjonariusz inspektora kontroli skarbowej. Wydaje się oczywiste, że w tym przypadku
należy uznać, że funkcjonariuszami publicznymi są jedynie inspektorzy kontroli skarbowej,
nie zaś inni pracownicy urzędów kontroli skarbowej. Urząd kontroli skarbowej nie został
bowiem wymieniony w art. 53 § 27 k.k.s. jako finansowy organ postępowania
przygotowawczego.
Analogicznie należy w moim przypadku wykładać pojęcie funkcjonariusza organu
nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego. Za taką osobę
można w moim przekonaniu uznać jedynie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
a także osobę, zatrudnioną w odpowiedniej komórce organizacyjnej izby skarbowej, izby
celnej czy ministerstwa finansów, do zadań której należy sprawowanie nadzoru nad
postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych skarbowych. Przyznawanie takiego
statusu podmiotom zatrudnionym w innych komórkach tych jednostek organizacyjnych
aparatu skarbowego, byłoby moim zdaniem nieracjonalne.
Kończąc rozważania na temat omawianego członu definicji z art. 115 § 13 pkt 4 k.k.,
stwierdzić należy, że jego wprowadzenie do kodeksu karnego pozbawione było jakiejkolwiek
racji. Wszystkie osoby nim objęte należało bowiem już wcześniej uznać za funkcjonariuszy
publicznych. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że takie jednostki organizacyjne jak izby
i urzędy celne, izby i urzędy skarbowe, czy urzędy kontroli skarbowej (w których zatrudnieni
są inspektorzy kontroli skarbowej) należą do „administracji rządowej” (por. art. 115 § 13 pkt
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4 k.k.), a osoby posiadające kompetencje do wykonywania w ich imieniu czynności
procesowych w postępowaniu karnym skarbowym, nie wykonują wyłącznie czynności
usługowych. Należy zatem w tym miejscu wysunąć postulat de lege ferenda usunięcia
opisywanej kategorii z art. 115 § 13 k.k. Przy tworzeniu prawa należy bowiem, o ile to
możliwe, unikać zbędnej kazuistyki przepisów i dążyć do syntetyczności unormowań.
Notariuszem (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.) jest osoba powołana do dokonywania
czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności
notarialnych) 1100. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Prawo o notariacie, notariusza powołuje
i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby
zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii właściwej rady notarialnej. Katalog czynności
wykonywanych przez notariuszy określony jest w art. 79 ustawy – Prawo o notariacie.
W doktrynie wyrażono kontrowersyjny pogląd, zgodnie z którym mimo zakwalifikowania
notariuszy do grona funkcjonariuszy publicznych, nie mogą oni podlegać odpowiedzialności
karnej z art. 231 k.k. 1101. Zdaniem A. Redelbacha, art. 2 § 1 ustawy – Prawo o notariacie,
określający notariusza jedynie jako osobę zaufania publicznego, jedynie korzystającej
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, stanowi lex specialis wobec
przepisów kodeksu karnego. Prawo karne nie może bowiem dowolnie modyfikować statusu
notariusza, zawartego w regulacji ustrojowej tego zawodu, jaką jest ustawa – Prawo
o notariacie 1102. Stanowisko to zostało słusznie skrytykowane przez J. Giezka 1103. Autor ten
zauważa trafnie, że prawo karne jest autonomiczne w ustalaniu znaczenia wyrażeń
ustawowych dla potrzeb tej gałęzi prawa 1104. Ponadto jako całkowicie chybiony uznaje
argument, nadający art. 2 § 1 ustawy – Prawo o notariacie, charakter lex specialis względem
art. 115 § 13 pkt 3 k.k. 1105 Do argumentów J. Giezka należy dopowiedzieć jeszcze i ten, że
z kryminalnopolitycznego

punktu

widzenia

rozszerzenie

na

notariuszy

zakresu

odpowiedzialności karnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, jawi się jako
oczywiste. Chodzi tu zarówno o przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 k.k.), jak i tzw.
fałszu intelektualnego (art. 271 § 1 k.k.). Wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości co do
konieczności wprowadzenia odpowiedzialności karnej notariuszy za tego typu zachowania.
1100

Zob. art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 z późn. zm.).
A. Redelbach, Konieczność i kierunki zmian ustawy - Prawo o notariacie, Rejent z 2003 r., Nr 3, s. 39.
1102
A. Redelbach, Konieczność…, s. 39.
1103
J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 4 do art. 115 § 13.
1104
Tamże.
1105
Ibidem.
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Choć bowiem w przełomie lat 80-tych i 90-tych nastąpiła tzw. „prywatyzacja notariatu”, to
charakter tego zawodu i zakres uprawnień jego przedstawicieli wprost oddziałujących na sferę
uprawnień i obowiązków innych osób sprawia, że bez wątpienia notariuszy należy uznać za
osoby wykonujące zadania publiczne, o znaczeniu na tyle istotnym, że uzasadniającym ich
szerszą odpowiedzialność karną.
Zgodnie z dyspozycją art. 25 ustawy – Prawo o notariacie, notariusz, który przeszedł
na emeryturę lub rentę, może używać tytułu „emerytowany notariusz”. Mimo, że osoby takie
posiadają pewne określone w ustawie kompetencje (por. np. art. 21 § 3, art. 44 § 1 ustawy –
Prawo o notariacie), to w moim przekonaniu nie można twierdzić, że są one notariuszami
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. Nie można w tym przypadku wysnuwać analogii
z sędziami (prokuratorami) w stanie spoczynku, status prawny emerytowanego notariusza jest
bowiem zasadniczo odmienny od tych kategorii osób. Natomiast w sytuacji, gdy
emerytowany notariusz wykonuje czynności, do których jest uprawniony na podstawie
przepisów ustawy – Prawo o notariacie, może on być uznany – w moim przekonaniu – za
osobę pełniącą funkcję publiczną (inną osobę, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej zostały określone przez ustawę – art. 115 § 19 in fine k.k.).
Pewna niejednoznaczność panuje w doktrynie prawa karnego co do zakresu pojęcia
„komornik” (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.). Zdecydowana większość przedstawicieli nauki jest
zdania, że jest on równoznaczny z pojęciem „komornik sądowy”, określonym w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 1106. Jednak zdaniem
A.

Marka,

omawiany

termin

obejmuje

zarówno

komorników

sądowych,

jak

i administracyjnych 1107. Autor ten nie uzasadnia w żaden sposób swojego stanowiska.
W moim przekonaniu omawiane pojęcie obejmuje wyłącznie komorników sądowych.
Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy jest
funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Katalog czynności, do
wykonywania których obowiązany i uprawniony jest komornik sądowy, określony został
w art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik sądowy jest w szczególności
wyłącznie uprawniony do wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
chyba, że ustawa przewiduje kompetencje innych organów do ich prowadzenia 1108. Komornik
1106

Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.
A. Marek, Kodeks…, teza 5 do art. 115 § 13, s. 319.
1108
Por. art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
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sądowy powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego (art.
11 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).
Odnosząc się do poglądu A. Marka, zgodnie z którym użyty w art. 115 § 13 pkt 3 k.k.
termin „komornik” obejmuje także komorników administracyjnych, stwierdzić należy, że
polski system prawny nie zna pojęcia „komornik administracyjny”. Czynności egzekucyjne
w postępowaniu administracyjnym prowadzone są przez tzw. organy egzekucyjne 1109. Organy
egzekucyjne uprawnione do wykonywania egzekucji administracyjnej określone zostały
w art. 19 i 20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1110. Z kolei konkretne
osoby prowadzące czynności egzekucyjne w egzekucji administracyjnej – pracownicy
organów egzekucyjnych – są określone w ustawie jako „egzekutorzy” 1111, „poborcy
skarbowi” 1112 lub jako „komornicy skarbowi” 1113. Ze względów natury systemowej, jedynie
ostatnia z wymienionych powyżej kategorii mogłaby podpadać pod zakres pojęcia
„komornika” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. Jednak ograniczone kompetencje
komorników skarbowych 1114 oraz fakt, iż są oni pracownikami administracji rządowej,
a zatem funkcjonariuszami publicznymi z mocy art. 115 § 13 pkt 4 k.k. (podobnie zresztą jak
egzekutorzy i poborcy skarbowi) przemawiają przeciwko obejmowaniu ich zakresem
omawianego terminu. Moim zdaniem stanowisko przedstawione przez A. Marka jest zatem
niesłuszne. Dla większej jasności pożądane byłoby jednak jednoznaczne przesądzenie tej
kwestii przez ustawodawcę poprzez dodanie w art. 115 § 13 pkt 3 k.k. przymiotnika
1109

Stosownie do treści art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.), organem egzekucyjnym jest organ
uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących do-prowadzeniu do
wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze
niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków).
1110
Artykuł 19 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadza domniemanie kompetencji
naczelnika urzędu skarbowego jako organu prowadzącego egzekucję administracyjną należności pieniężnych.
Inne organy prowadzące taką egzekucję są zaś określone w art. 19 § 2 – 8 ustawy. Jeśli idzie zaś o egzekucję
administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, to organy ją prowadzące są wyliczone w art. 20
ustawy. Co istotne, wszystkie organy egzekucyjne prowadzące egzekucję administracyjną, zaliczają się do
systemu administracji publicznej.
1111
Przez egzekutora rozumie się pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności
egzekucyjnych – por. art. 2 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1112
Przez poborcę skarbowego rozumie się pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania
czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym – por. art. 2 pkt 9 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1113
Komornikiem skarbowy jest kierownik komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję
administracyjną – por. art. 111c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1114
Sprowadzające się rozpoznawania skarg na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji – por. art. 111l
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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„sądowy” po słowie komornik (podobnie, jak ma to miejsce w przypadku kuratorów
sądowych).
Jak trafnie zauważa J. Giezek, „w przypadku większości funkcji związanych
z wymiarem sprawiedliwości ich sprawowanie poprzedzone jest okresem szczególnego,
zazwyczaj trwającego kilka lat przygotowania (stażu) zawodowego, zwanego asesurą. Stąd
też mówimy o asesorach sądowych, prokuratorskich, notarialnych czy komorniczych” 1115.
Wiąże się to z istotną, a zarazem sporną kwestią uznawania takich osób za funkcjonariuszy
publicznych 1116. Rzecz bowiem w tym, że wykonują one czynności właściwe dla danego
zawodu prawniczego (prokuratora, notariusza czy komornika), nie posiadając formalnego
statusu związanego z tym zawodem 1117. W tym kontekście w orzecznictwie Sądu
Najwyższego pojawił się pogląd, zgodnie z którym funkcjonariuszem publicznym wprawdzie
nie jest asesor komorniczy, jednakże przyjąć należy, że ma on status funkcjonariusza
publicznego w rozumieniu tego przepisu, gdy pełni zlecone mu obowiązki zastępcy
komornika na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), bądź prowadzi czynności egzekucyjne zlecone
mu przez komornika w trybie art. 33 tej ustawy1118.
Omawiany pogląd spotkał się z trafną krytyką części doktryny prawa karnego 1119.
Zdaniem J. Wyrembaka, użyte przez SN argumenty politycznokryminalne są trafne, nie mogą
1115

Zob. J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 5 do art. 115 § 13.
Wypada jedynie dla porządku zauważyć, że od roku 2009 w obowiązującym stanie prawnym instytucja asesury
sądowej nie występuje już w sądownictwie powszechnym (choć pojawiają się postulaty jej przywrócenia),
a jedynie w sądownictwie administracyjnym.
1116
J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 5 do art. 115 § 13
1117
Tamże.
1118
Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW z 2005 r., Nr 5-6, poz.
42. W uzasadnieniu tego stanowiska SN użył argumentu natury funkcjonalnej, wedle którego przyjęcie poglądu
odmiennego, „[…] skutkowałoby z jednej strony brakiem kwalifikowanej, karnoprawnej ochrony asesora
komorniczego wypełniającego czynności komornika w określonych przypadkach, z drugiej strony zaś
niemożnością pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za przestępstwa, których podmiotem może być tylko
funkcjonariusz publiczny”. Według Sądu Najwyższego, asesor komorniczy w zakresie jego statusu
prawnokarnego nie może być traktowany inaczej niż komornik, gdy pełni zlecone mu czynności komornika bądź
prowadzi zlecone mu przez komornika czynności egzekucyjne.
1119
Zob. m. in.: J. Wyrembak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 IV 2003 r., I KZP 12/03, Państwo
i Prawo z 2006 r., Nr 11, s. 114-118; tenże, Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym, Państwo
i Prawo z 2007 r., Nr 4, s. 92; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 4 do art. 115 § 13, s. 1402;
J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 5 do art. 115 § 13; tenże,
Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego, Rejent z 2006 r., Nr 3, s. 12-14;
A. Molińska, Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym, Państwo
i Prawo z 2010 r., Nr 10, s. 81. Aprobująco dla poglądu SN por. m. in.: R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny
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jednak usprawiedliwiać użycia w istocie przez ten organ analogii i posłużenie się dziwną
i wewnętrznie sprzeczną konstrukcją językowo-logiczną, zgodnie z którą asesor komorniczy
nie jest funkcjonariuszem publicznym, jednak w określonych sytuacjach przysługuje mu ten
status 1120. Do tego trafnego spostrzeżenia wypada jedynie dopowiedzieć, że analogia, którą
posłużył się Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu jest analogią na niekorzyść sprawcy,
godzącą w podstawowe kanony wykładni w prawie karnym. Słusznie zauważa J. Majewski,
że w świetle interpretacji językowej jest bezsporne, że asesor komorniczy (jak również
notarialny) nie został bezpośrednio wymieniony w art. 115 § 13 k.k., ani też nie obejmuje go
żadna z wymienionych w tym przepisie kategorii podmiotów 1121. Skoro tak, to nawet
najbardziej ważkie argumenty natury funkcjonalnej nie mogą doprowadzić do przełamania
jednoznacznie językowego brzemienia definicji legalnej oraz umocowanej w art. 42 ust.
1 Konstytucji

RP)

dyrektywy

zakazującej

rozszerzającego

wykładania

przepisów

określających znamiona typu czynu zabronionego (nullum crimen sine lege stricta) 1122.
W moim przekonaniu zatem asesor komorniczy bez wątpienia nie może zostać uznany
za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Inaczej rzecz ma się
z kwestią zakwalifikowania go jako „osoby pełniącej funkcję publiczną”. Moim zdaniem,
w określonych przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucji sytuacjach 1123, można
o takiej osobie powiedzieć, że jest „osobą, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej zostały określone przez ustawę” (art. 115 § 19 in fine k.k.). W takich
sytuacjach może ona stać się podmiotem odpowiedzialności karnej z art. 228 k.k.
i przedmiotem przestępnego oddziaływania z art. 229 k.k. Asesor komorniczy w żadnym
jednak przypadku nie może podlegać odpowiedzialności za przestępstwa indywidualne,
w których warunkiem odpowiedzialności jest posiadanie przymiotu „funkcjonariusza
publicznego” (przykładowo z art. 231 k.k.). Z drugiej strony pozbawiony jest wzmocnionej

komentarz, wyd. V, Warszawa 2007, teza 15 do art. 115 § 13, s. 228-229; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz,
wyd. 4, Warszawa 2007, teza 5 do art. 115 § 13, s. 265. Należy jednak zauważyć, że w kolejnym wydaniu
swojego Komentarza, prof. A. Marek nie ponowił swojego stanowiska (choć również się z niego nie wycofał).
Por. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, teza 5 do art. 115 § 13, s. 319.
1120
J. Wyrembak, Glosa…, s. 114-118.
1121
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 4 do art. 115 § 13, s. 1402.
1122
Tamże.
1123
Por. np. art. 26 ustawy.
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ochrony, jaką prawo karne nadaje funkcjonariuszom publicznym podczas i w związku
z wykonywaniem przez nich czynności służbowych 1124.
Podobne uwagi, jak w odniesieniu do asesorów komorniczych, należy poczynić co do
asesorów notarialnych (nawet jeżeli wykonują obowiązki zastępcy notariusza, stosownie do
dyspozycji art. 21 ustawy – Prawo o notariacie). Osoby te, choć posiadają upoważnienie
ustawowe do dokonywania czynności właściwych dla notariuszy, nie są zaliczone formalnie
do grona funkcjonariuszy publicznych. Fakt ten z jednej strony zapewnia im bezkarność
w odniesieniu do tych wszystkich typów czynów zabronionych, w których warunkiem
odpowiedzialności karnej jest posiadanie cechy bycia „funkcjonariuszem publicznym”.
Patrząc na sprawę z drugiej strony, sprawia on, że pozbawione są ochrony właściwej
funkcjonariuszom publicznym. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by omawiane osoby
uznawać za „osoby pełniące funkcję publiczną”, mogą one zatem być podmiotem
odpowiedzialności z art. 228 k.k. i przedmiotem czynu z art. 229 k.k.
Inaczej zaś rzecz przedstawia się z asesorami prokuratorskimi i asesorami sądowymi
w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Choć bowiem ustawa nie wymienia wprost w
art. 115 § 13 pkt 3 k.k. tej kategorii osób, to należą one bez wątpienia do grona
funkcjonariuszy publicznych 1125. Zarówno asesorzy prokuratorscy, jak i asesorzy sądowi są
bowiem „pracownikami innego organu państwowego”, bez wątpienia nie pełniącymi
wyłącznie czynności usługowych (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.). Ich status jako pracowników,
mianowanych – odpowiednio - przez Prokuratora Generalnego lub Naczelnego Prokuratora
Wojskowego 1126 albo przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 1127, nie budzi
żadnych wątpliwości w świetle przepisów ustawy o prokuraturze i Prawa o ustroju sądów
administracyjnych oraz art. 2 Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z unormowaniami Kodeksu
pracy, przez mianowanie nawiązuje się stosunek pracy.
Nie ma również żadnych wątpliwości, iż za funkcjonariuszy publicznych
w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. nie mogą zostać uznani aplikanci zawodów prawniczych, tj.

1124

Przewidzianej np. w przepisach art. 222 czy 226 k.k., statuujących typy czynnej napaści na funkcjonariusza
publicznego i znieważenia funkcjonariusza publicznego.
1125
Inaczej G. Rejman [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks
karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999, Nb. 105 do art. 115, s. 1441.
1126
Por. art. 98 ust. 1 ustawy o prokuraturze.
1127
Zob. art. 26 § 1 Prawa o ustroju sądów administracyjnych.
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aplikanci aplikacji sędziowskiej 1128, aplikanci aplikacji prokuratorskiej 1129, aplikanci aplikacji
ogólnej 1130, aplikanci komorniczy1131, aplikanci notarialni 1132, ani też aplikanci kuratorscy1133.
Rozwiązanie takie należy uznać za słuszne. Osoby takie nie pełnią bowiem samodzielnie
żadnych funkcji, a zadania wykonywane przez nich w ramach szkolenia zawodowego – choć
niekiedy mogą mieć doniosły charakter i polegać np. przygotowania projektu wyroku
sądowego wraz z uzasadnieniem – zawsze mają charakter pomocniczy i nie wiążą się
z podejmowaniem decyzji procesowych. Odpowiedzialność za przygotowywane przez nich
projekty (decyzji procesowych czy aktów notarialnych), biorą na siebie szkolące je osoby
(w polskiej tradycji prawnej określane jako patroni). Aplikanci nie posiadają zatem żadnych
uprawnień władczych, które mogliby nadużyć, nie wykonują również takich zadań
publicznych, które usprawiedliwiałyby przyznanie im silniejszej ochrony prawnokarnej,
właściwej dla funkcjonariuszy publicznych. Inną sprawą jest, że omawiane kategorie osób
mogą zostać uznane za „osoby pełniące funkcje publiczne”.
Termin „kurator sądowy” odwołuje się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 27
lipca 2001 r. o kuratorach sądowych 1134. Zgodnie z art. 1 ustawy, kuratorzy sądowi realizują
określone

przez

prawo

zadania

o

charakterze

wychowawczo-resocjalizacyjnym,

diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Z kolei art. 2 stanowi, że kuratorami sądowymi są zawodowi kuratorzy sądowi i społeczni
kuratorzy sądowi. Zawodowy kurator sądowy jest mianowany przez prezesa sądu
okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego 1135. Z kolei społeczny kurator sądowy
powoływany jest na swoją funkcję przez prezesa sądu rejonowego, na wniosek kierownika
zespołu sądowej służby kuratorskiej 1136.
Ustawą o kuratorach sądowych dokonano zmiany w treści art. 115 § 13 pkt 3 k.k.,
polegającej na usunięciu z jego treści odnoszącego się do kuratorów sądowych przymiotnika
„zawodowy”. Oznacza to, że nie ma wątpliwości, że pojęcie to obejmuje aktualnie – lege non
1128

Por. art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tekst jedn.: Dz.
U. z 2012 r., poz. 1230 z późn. zm.).
1129
Por. art. 31 ustawy z dnia o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
1130
Por. art. 36 ustawy z dnia o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
1131
Por. art. 29 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
1132
Por. art. 71 ustawy – Prawo o notariacie.
1133
Por. art. 71 i n. ustawy o kuratorach sądowych.
1134
Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
1135
Por. art. 4 ustawy o kuratorach sądowych.
1136
Zob. art. 84 ust. 2 ustawy o kuratorach sadowych.
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distiguente - zarówno zawodowych, jak i społecznych kuratorów sądowych. Ustawa
rozszerzyła zatem zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny” na społecznych kuratorów
sądowych. Stanowisko takie zostało wyrażone w orzecznictwie Sądu Najwyższego 1137,
a także w sposób jednoznaczny występuje w doktrynie prawa karnego 1138. Dla porządku
wypada jedynie dodać, że przed opisaną powyżej nowelizacją do grona funkcjonariuszy
publicznych zaliczali się wyłącznie zawodowi kuratorzy sądowi, co wynikało jednoznacznie z
brzmienia przepisu 1139. Zmianę w tym zakresie, skutkującą rozszerzeniem zakresu
odpowiedzialności karnej, ale i ochrony społecznych kuratorów sądowych, należy ocenić
pozytywnie 1140. Niezależnie bowiem od swojego zawodowego bądź społecznego statusu,
kurator sądowy pełni istotne funkcje publiczne, często stawiające go w sytuacjach
konfliktowych. W szczególności posiada on liczne uprawnienia, określone w art. 9 w zw. z
art. 87 ust. 3 ustawy o kuratorach sądowych 1141. Jak słusznie stwierdził w tym kontekście Sąd
Najwyższy, „[…] nie ma przekonujących podstaw do kwestionowania publicznego charakteru
i doniosłości podejmowanych przez nich [społecznych kuratorów sądowych – dop. M. I.]
czynności, ani niezbędnego do ich wykonywania szczególnego społecznego zaufania. Bez
znaczenia w tej kwestii pozostaje fakt, iż wykonują oni zadania zlecone przez zawodowego
kuratora sądowego - wszak i kurator zawodowy nie decyduje o treści i zakresie własnych
czynności, lecz podejmuje je na zlecenie uprawnionego organu lub w wykonaniu orzeczenia
sądu. Co istotne, zakres zadań społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, w tym zadań
o charakterze kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu - poza nielicznymi
1137

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2008 r., I KZP 17/09, OSNKW z 2009 r., Nr
12, poz. 102.
1138
Zob. m. in: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 5a do art. 115 § 13, s. 1403-1404; A. Marek,
Kodeks…, teza 5 do art. 115 § 13, s. 319; C. Nowak, Korupcja…, s. 341.
1139
Por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 5a do art. 115 § 13, s. 1403-1404; C. Nowak,
Korupcja…, s. 341
1140
Innego zdania jest w tym zakresie A. Marek, twierdzący, że rozciągnięcie statusu funkcjonariusza
publicznego na społecznych kuratorów sądowych jest dyskusyjne. Zob. A. Marek, Kodeks…, teza 5 do art. 115
§ 13, s. 319.
1141
Kuratorzy społeczni, w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego,
na mocy powołanych przepisów posiadają uprawnienia do: 1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób
objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 2) żądania
okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą
kontroli zleconej przez sąd, 4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku
z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób
objętych postępowaniem, 5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów
samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób
fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.
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wyjątkami - jest zbieżny”. Rozszerzona ochrona prawnokarna kuratorów społecznych, z którą
wiązać powinna się również rozszerzona odpowiedzialność, jawi się więc jako potrzebna
z kryminalnopolitycznego punktu widzenia.
Pojęcia „syndyka”, „zarządcy” i „nadzorcy sądowego” zostały wprowadzone do
katalogu z art. 115 § 13 k.k. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka 1142.
Jak wynika z rządowego projektu tej ustawy, „ustawa o licencji syndyka, nowelizując art. 115
Kodeksu karnego, włącza syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę do katalogu
funkcjonariuszy publicznych. Wskazać należy, że regulacja ta skutkuje uzyskaniem przez
osobę w trakcie wykonywania wymienionych funkcji statusu funkcjonariusza publicznego, co
jest związane bezpośrednio z rozszerzeniem zakresu ochrony udzielanej jej przez organy
państwa” 1143. Jak trafnie zauważa J. Giezek, omawiane terminy odnoszą się do osób,
odgrywających doniosłą rolę w postępowaniu upadłościowym - syndyk powoływany jest
w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, nadzorca sądowy
w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, zaś zarządca w razie ogłoszenia
upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy odebrano zarząd majątkiem upadłemu 1144.
Autor podnosi w tym kontekście wątpliwość, czy dla uzyskania statusu „syndyka”
w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. (a zatem i funkcjonariusza publicznego) wystarczające jest
uzyskanie licencji syndyka zgodnie z przepisami ustawy, czy chodzi o złożenie ślubowanie
przewidziane w art. 15 ust. 1 ustawy o licencji syndyka albo o powołanie przez sąd do
pełnienia tej funkcji w konkretnym postępowaniu upadłościowym 1145. J. Giezek opowiada się
trafnie za ostatnim rozwiązaniem 1146. Osoba, która uzyskała licencję syndyka, a nawet złożyła
przewidziane przepisami prawa ślubowanie, nie sprawuje żadnej funkcji publicznej, o ile nie
zostanie powołana do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy sądowego lub nadzorcy
w konkretnym postępowaniu. Brak jest racjonalnych powodów, by takiej osobie przyznawać
silniejszą ochronę prawnokarną i nakładać na nią szerszą i surowszą odpowiedzialność karną.
Warto przy tym podkreślić, że ustawa o licencji syndyka nie posługuje się zwrotem „syndyk”,
lecz „osoba posiadająca licencję syndyka” 1147. Pojęcia te należy zatem rozróżniać. Za
1142

Dz. U. Nr 123, poz. 850 z późn. zm.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o licencji syndyka, Sejm V Kadencji, Druk Nr 1060.
1144
J. Giezek [w] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 8 do art. 115 § 13.
1145
Tamże.
1146
Ibidem. Podobnie: C. Nowak, Korupcja…, s. 34; M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska,
M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 4 do art. 115 § 13.
1147
Por. np. art. 17 ust. 2, 3 i 3a, art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o licencji syndyka.
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„syndyka”, „zarządcę sądowego” lub „nadzorcę” w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. należy więc
uznać wyłącznie osobę, która została powołana przez sąd do pełnienia jednej z tych funkcji
w konkretnym postępowaniu upadłościowym.
Termin „osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie
ustawy” (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.) odwołuje się do odpowiednich unormowań ustawowych
przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną osób należących do określonych grup
zawodowych

lub

społecznych

oraz

istnienie

organów

realizujących

ową

odpowiedzialność 1148. Warunkiem przynależności danej osoby do omawianej kategorii jest to,
by działalność organu dyscyplinarnego, w ramach której funkcjonuje, miała swoją podstawę
normatywną w akcie rangi ustawy. Istnienie tego organu nie może być więc zakorzenione
w akcie normatywnym o niższej randze, np. w rozporządzeniu. Organem, o którym mowa
w art. 115 § 13 pkt 3 k.k., nie są również organy różnego rodzaju organizacji społecznych (np.
partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń), które realizują odpowiedzialność
dyscyplinarną lub porządkową przewidzianą w statucie danego podmiotu. Dla uznania, że
dany organ jest „dyscyplinarny”, nie ma znaczenia jego nazwa, lecz realizowanie przez ten
organ odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność dyscyplinarną definiuje się
w nauce prawa jako „[…] swoistą instytucję prawną dyscyplinowania i samokontroli
wyodrębnionych organizacyjnie i prawnie grup społecznych ze względu na specyfikę
realizowanych przez nie celów i warunki i ich działania oraz wynikającą stąd potrzebę
zróżnicowania wymagań w zakresie standardów zawodowych lub etycznych, jakie stawiane
są uczestnikom danej grupy” 1149. Poszczególne ustawy posługują się różnymi określeniami na
oznaczenie organów realizujących odpowiedzialność dyscyplinarną. Dla przyjęcia, że dany
organ realizuje odpowiedzialność dyscyplinarną, nieistotna jest jego nazwa, lecz jego istota.
Najczęściej jednak organy takie są określane jako „sądy dyscyplinarne”. Dla przyjęcia, że
dany organ realizuje odpowiedzialność dyscyplinarną, nie jest również konieczne, by ustawa
regulująca kwestię odpowiedzialność wskazywała wprost, że odpowiedzialność ta ma
charakter „dyscyplinarny”. Niektóre ustawy posługują się bowiem innymi sformułowaniami,
takimi jak „odpowiedzialność zawodowa” czy „odpowiedzialność porządkowa”. Jako
przykłady zawodów, dla ochrony których powołane są organy dyscyplinarne działające na

1148

Por. O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 17 do art. 222, s. 10.
Zob. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariusza – wzajemne relacje, Rejent
z 2011 r., Nr 10, s. 85.
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podstawie ustawy można wymienić: sędziów sądów powszechnych 1150, sędziów sądów
wojskowych 1151, sędziów sądów administracyjnych 1152, prokuratorów 1153, adwokatów1154,
radców prawnych 1155, notariuszy1156, komorników sądowych 1157 doradców podatkowych 1158,
biegłych rewidentów 1159, lekarzy i lekarzy dentystów 1160, farmaceutów 1161, pielęgniarki
i położne 1162, nauczycieli akademickich 1163, a także studentów 1164 oraz doktorantów1165.
Oczywiście wskazana powyżej lista ma jedynie charakter przykładowy, gdyż wiele innych
zawodów i grup społecznych również podlega na odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie uregulowań ustawowych.
W moim przekonaniu, za „organy dyscyplinarne działające na podstawie ustawy”
należy również uznać organy orzekające w sprawach odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych 1166, do których zalicza się komisje orzekające w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Główną Komisję Orzekająca w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
Użyte w przepisach art. 115 § 4, 5 i 9 k.k. sformułowanie „pracownik” w doktrynie
prawa karnego jest interpretowane w sposób jednolity, jako odwołujące się do stosunku pracy

1150

Por. art. 110 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Por. art. 39a ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
1152
Por. art. 48 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
1153
Por. art. 70 ustawy o prokuraturze.
1154
Por. art. 91 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz.
1488 z późn. zm.).
1155
Por. art. 54 i 62 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz.
65 z późn. zm.).
1156
Por. art. 53 ustawy – Prawo o notariacie.
1157
Por. art. 75 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
1158
Por. art. 65 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz.
213).
1159
Por. art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn.
zm.).
1160
Por. art. 78 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).
1161
Por. art. 50 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 136,
poz. 856 z późn. zm.).
1162
Por. art. 55 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
1163
Por. art. 142 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1164
Por. art. 213 i 214 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1165
Por. art. 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
1166
Por. ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
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w rozumieniu Kodeksu pracy1167. Chodzi tu o wszelkie przewidziane w prawie pracy formy
nawiązania stosunku pracy, a zatem: umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, powołanie,
wybór oraz mianowanie. Poza zakresem terminu „pracownik” pozostają zaś osoby, które
pozostają w innego rodzaju stosunkach prawnych z danym podmiotem (takich jak np. umowy
cywilnoprawne: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług), nawet jeżeli
faktycznie ów stosunek prawny zbliżony jest do stosunku pracy (np. nie posiada którejś
z cech określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy). Przeciwko wykładni, która rozszerzałaby
pojęcie „pracownika” również na takie osoby, przemawia fakt, iż w innych przepisach k.k.
posługuje się sformułowaniem „osoba zatrudniona” 1168, który obejmuje osoby funkcjonujące
w ramach tego typu stosunków prawnych. Nie można zaś nadawać jednakowego znaczenia
dwóm różnym zwrotom językowym użytym w ramach tego samego aktu prawnego (zakaz
wykładni homonimicznej).
Pojęcie czynności usługowych.
Pracownik nie będzie uznany za funkcjonariusza publicznego, jeżeli wykonuje
wyłącznie czynności usługowe 1169. Pojęcie „czynności usługowych” (użyte w art. 115 § 13
pkt 4, 5 i 9 k.k., a także w art. 115 § 19 k.k.) rozumie się w doktrynie prawa karnego jako
czynności nie mające merytorycznego związku z kompetencjami danej instytucji, a tylko
umożliwiające im wykonywanie ich zadań 1170. Zdaniem A. Spotowskiego, „do kręgu
funkcjonariuszy publicznych muszą być zaliczeni również wszyscy pracownicy administracji
państwowej, mający jakąkolwiek styczność i wpływ na czynności należące do
merytorycznych kompetencji organu administracji, przy czym, dokonując oceny prawnej,
należy badać rodzaj funkcji spełnianych przez pracownika, a nie ograniczać się do ustalenia
formalnego stanowiska, które zajmuje” 1171. Pogląd ten należy uznać za słuszny. Podobnie
według Genowefy Rejman, „pracownikiem usługowym jest taki pracownik, do którego
kompetencji nie należy rozstrzyganie i podejmowanie decyzji na temat funkcjonowania
instytucji lub urzędu, w którym jest zatrudniony, lecz wykonywanie pomocniczych lub
porządkowych czynności wedle ustalonych norm postępowania, których uzupełnienie,

1167

Zob. przykładowo J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 7 do art. 115 § 13, s. 1404.
Por. art. 115 § 19 k.k., art. 296a § 1 k.k.
1169
Zob. m. in. J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 9 do art. 115
§ 13; O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 17 do art. 222, s. 10-11.
1170
Zob. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 18.
1171
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 18.
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a nawet zmiana nie należy do jego kompetencji” 1172. Wśród przykładów osób wykonujących
wyłącznie czynności usługowe wymienia się w nauce: kierowców, gońców, sekretarki,
sprzątaczki, portierów, pracowników zaopatrzenia i obsługi technicznej 1173. Szczególne
wątpliwości w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do unormowań międzynarodowych,
budzi status sekretarki lub recepcjonistki 1174. Jak trafnie zauważa C. Nowak, kwestia
odpowiedzialności sekretarek za przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym budziła
szczególne wątpliwości ekspertów OECD, monitorujących dostosowanie polskim unormowań
antykorupcyjnych do Konwencji OECD 1175. Ponadto zdaniem Autorki, można wyobrazić
sobie sytuacje, w których sekretarki, nie wykraczając poza zakres swoich kompetencji
usługowych, mogą dopuścić się czynów godzących w rzetelność działalności instytucji
publicznych 1176. W konkluzji C. Nowak stwierdza, że zarówno z punktu widzenia zgodności
z prawem międzynarodowym, jak i z punktu widzenia celowościowego, należy de lege
ferenda postulować rezygnację z zawężającego sformułowania „pełnienia wyłącznie
czynności usługowych” 1177. Inny pogląd w omawianej kwestii prezentuje A. BarczakOplustil. Według tej Autorki, „[…] nie ma podstaw do obejmowania zakresem podmiotowym
przestępstwa osoby pełniącej funkcję publiczną tylko dlatego, że może ona swoim
zachowaniem (np. ukryciem części kopiowanych dokumentów) godzić w rzetelność działania
instytucji publicznej” 1178. W moim przekonaniu stanowisko prezentowane przez C. Nowak
należy uznać za słuszne. Unormowania konwencji międzynarodowych nie przewidują
możliwości zawężenia zakresu odpowiedzialności za przestępstwo korupcji w sektorze
publicznym w oparciu o kryterium pełnienia czynności usługowych. Ponadto nawet osoby
wykonujące wyłącznie takie czynności mogą swoim zachowaniem godzić w działalność
instytucji publicznych. Przykładowo zachowanie sekretarza sądowego, niszczącego akta
1172

Zob. G. Rejman [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks karny.
Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999, Nb. 109 do art. 115, s. 1441.
1173
Zob. m. in.: M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks…, red.
M. Mozgawa, teza 6 do art. 115 § 19; J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J.
Giezek, teza 9 do art. 115 § 13; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 10 do art. 115 § 13, s. 1405.
1174
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 354-355; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do
art. 228, s. 1147-1148.
1175
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 354-355 i przywołane tam raporty grupy roboczej OECD.
1176
Jako przykłady autorka wymienia sytuacje, w których sekretarka pracująca w sądowym wydziale ksiąg
wieczystych ukrywa dokument w zamian za korzyść, co wpływa na kolejność dokonania wpisów w księgach
wieczystych, bądź udziela stronie postepowania błędnych informacji w zamian za korzyść uzyskaną od innej
strony. Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 354-355.
1177
C. Nowak, Korupcja…, s. 355.
1178
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 228, s. 1147-1148.
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sprawy sądowej w zamian za korzyść majątkową zakłócić mogą w istotny sposób pracę tego
sądu, a także zaufanie społeczne do tej instytucji. Wydaje się więc, że postulat de lege ferenda
przedstawiony przez C. Nowak jest trafny.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego, za osoby wykonujące wyłącznie czynności
usługowe w rozumieniu omawianych przepisów, uznano między innymi leśniczego Lasów
Państwowych 1179, konduktora rewizyjnego Polskich Kolei Państwowych 1180 oraz osobę
uprawnioną do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach
publicznego transportu zbiorowego, w tym osobę będącą pracownikiem samorządu
terytorialnego 1181.
W ostatnim okresie w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjęto kompleksową próbę
analizy terminu „czynności usługowe” 1182. W jej wyniku SN przyjął stanowisko, zgodnie
z którym ocena, czy czynności danej osoby mają charakter wyłącznie usługowy, opierać się
powinna na podstawie dwóch kryteriów, dla uznania zaś, że tak nie jest wystarczające jest
spełnienie jednego z nich (mają więc one charakter alternatywny, a nie kumulatywny).
Pierwszym ze wskazanych przez Sąd Najwyższy wyróżników sprawiających, że czynności
danej osoby nie mają wyłącznie charakteru usługowego, jest wykonywanie przez nią
czynności o charakterze władczym, tj. takim, gdzie w drodze publicznoprawnej wpływa się na
określone prawa lub wolności adresata decyzji. Drugim zaś kryterium jest „możliwość
wpływania na podmiot, w którym jest się zatrudnionym”. Jak stwierdził Sąd Najwyższy,
pierwsze z kryteriów oddaje relacje, w jakiej znajduje się określony pogląd względem
obywatela, drugie obrazuje rolę podmiotu w ramach struktury organizacyjnej, w której jest
zatrudniony. Według SN, „kryteria te nie muszą być spełnione łącznie, zrealizowanie jednego
z nich wystarczy, by uznać, że dany podmiot nie pełni tylko czynności usługowych. Inaczej
rzecz ujmując, wykonywanie czynności usługowych wiąże się z pełnieniem roli służebnej
(pomocniczej), co oznacza brak możliwości podejmowania decyzji władczych w ramach
imperium danej jednostki (zaliczanej do administracji rządowej, innego organu państwowego
lub samorządu terytorialnego), jak również wpływania na działania samej jednostki”.

1179

9.

1180

Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, OSNKW z 2005 r., Nr, poz.

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 r., WK 10/04, OSNKW z 2004 r., Nr 7-8, poz. 71.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., I KZP 9/13, Lex Nr 1369026.
1182
Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., I KZP 9/13, Lex Nr 1369026.
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Zaproponowane przez Sąd Najwyższy ujęcie terminu „czynności usługowe” nie
wydaje się w pełni trafne. Przede wszystkim, zbytnio koncentruje się ono na aspekcie
„władczym” działalności instytucji publicznych, nie dostrzegając, iż we współczesnym
systemie prawnym działalność ta posiada o wiele szerszy zakresy, obejmując w szczególności
działalność z zakresu tzw. administracji świadczącej. Działalność instytucji państwowych
i samorządu terytorialnego nie ogranicza się więc aktualnie do klasycznie rozumianego
„imperium”. Zaproponowane przez SN pierwsze kryterium jest zatem zbyt wąskie. Powinno
ono obejmować nie tylko sytuacje, w których kompetencje danego pracownika są tego
rodzaju, że pozwalają mu na podejmowanie decyzji, które w drodze publicznoprawnej
wpływają na określone prawa lub wolności adresata. Dodatkowo, za działalność wyłącznie
usługową nie powinna być rozumiana działalność danej osoby, posiadającej prawne
kompetencje do wpływania na zakres realizowanych przez daną instytucję zadań publicznych,
np. w ramach tzw. administracji świadczącej, w szczególności gdy dotyczą one
konstytucyjnych lub ustawowych uprawnień jednostek do otrzymania określonych świadczeń
(np. z zakresu ochrony zdrowia czy edukacji). W tym sensie za osobę, która nie wykonuje
wyłącznie czynności usługowych, uznany może być lekarz, pielęgniarka czy nauczyciel,
którzy – co do zasady – nie posiadają względem jednostek żadnych uprawnień władczych,
lecz jedynie kompetencje pozwalające na współkształtowanie zakresu i sposobu świadczeń
uzyskiwanych przez obywateli lub inne uprawnione podmioty. Jeśli idzie zaś o drugie
z zaproponowanych przez Sąd Najwyższy kryteriów, to jest ono zbyt niejasne, nie wskazuje
bowiem w szczególności, czy możliwość na wpływania przez daną osobę na działalność
instytucji, w ramach której jest zatrudniona, musi mieć charakter prawny, czy też
wystarczający jest wpływ o charakterze faktycznym. Wydaje się, że względy natury
funkcjonalnej przemawiają za drugą ze wskazanych powyżej możliwości, co prowadzi do
węższego,

niż

wskazanego

przez

SN,

ujęcia

terminu

„czynności

usługowe”,

a w konsekwencji – do szerszego sposobu rozumienia pojęć „funkcjonariusz publiczny” oraz
„osoba pełniąca funkcję publiczną”.
Użyte w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. pojęcie „administracji rządowej” zostało już
omówione. Dla porządku wypada jedynie przypomnieć, że obejmuje ono wszelkie „[…]
organy pozostające w systemie organizacyjno-funkcjonalnym poddanym kierownictwu Rady
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Ministrów” 1183. Pracownikiem tak rozumianej administracji rządowej będzie więc każda
osoba zatrudniona w tych organach lub obsługujących je urzędach w ramach stosunku pracy.
W szczególności należy uznać, że pojęcie to obejmuje wszystkich członków tzw. korpusu
służby cywilnej (urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej) 1184
w rozumieniu art. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1185.
Innym organem państwowym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jest nie należący
do administracji rządowej organ sprawujący władzę publiczną - ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą. Ponadto do kategorii tej należy zaliczyć organy państwowe nie mieszczące się
w tym podziale, zarówno te wymienione w Konstytucji RP, jak i te, podstawą działalności
których są wyłącznie ustawy zwykłe. Należy podkreślić, że za pracowników tak rozumianego
„innego organu państwowego” należy również uznać pracowników ich urzędów
pomocniczych (przykładowo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej). Status publicznoprawny takich osób uregulowany jest najczęściej
w danej ustawie szczegółowej regulującej działalność danego podmiotu (tzw. pragmatyki
służbowej) 1186, a także w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych 1187.
Pracownikiem „samorządu terytorialnego” (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.) jest każda osoba
pozostająca w stosunku pracy z jednostką samorządu terytorialnego (gminy, powiatu,
samorządu województwa) albo związku jednostek samorządu terytorialnego. Jak słusznie
zauważa się w doktrynie 1188 i w orzecznictwie Sądu Najwyższego 1189, w praktyce chodzi tu
o tzw. pracowników samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych 1190.

1183

Por. M. Cherka, M. Wierzbowski [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 233 i przywołaną tam literaturę.
1184
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 68-69.
1185
Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
1186
Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 43.
1187
Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 269.
1188
Por. m. in. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 13, s. 1404.
1189
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2010 r., III KK 333/09, OSNKW z 2010 r., Nr 7, poz. 62.
1190
Stosownie do uregulowania zawartego w art. 2 ustawy, za pracowników samorządowych należy uznać osoby
zatrudnioną w: 1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 3) urzędach gmin, jednostkach
pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; 4) biurach
(ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów
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Należy

podkreślić,

że

pracownikami

samorządu

terytorialnego

(a

zatem

funkcjonariuszami publicznymi) są także osoby będące w stosunku pracy na podstawie
wyboru, w szczególności wójt (burmistrz, prezydent miasta) 1191, a także członkowie zarządów
powiatów (na czele ze starostą powiatu) oraz samorządów wojewódzkich (na czele
z marszałkiem województwa). W zakres omawianego pojęcia nie wchodzą zaś radni organów
uchwałodawczych

jednostek

samorządu

terytorialnego

(którzy

i

tak

są

jednak

funkcjonariuszami publicznymi – są bowiem „radnymi” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt
3 k.k.), ani też członkowie organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu
terytorialnego. Obie wymienione kategorie osób nie pozostają bowiem w stosunku pracy
z jednostką samorządu terytorialnego.
Warto przypomnieć, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego 1192 wyrażony został trafny
pogląd, zgodnie z którym za funkcjonariusza publicznego, za pośrednictwem kategorii
„pracownika samorządu terytorialnego”, należy uznawać strażnika gminnego (miejskiego).
Podobne stanowisko dominuje także w nauce prawa karnego 1193.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, również egzaminator wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego jako pracownik samorządu terytorialnego, w ujęciu pragmatyki
samorządowej, jest funkcjonariuszem publicznym, stosownie do treści art. 115 § 13 pkt
4 k.k. 1194.
Omówiony powyżej judykat Sądu Najwyższego ma, w moim przekonaniu, niezwykle
istotne znaczenie praktyczne, również w kontekście odpowiedzialności za przestępstwo
sprzedajności w sektorze publicznym. Jak wynika bowiem z badań praktyki wymiaru

budżetowych utworzonych przez te związki; 5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych
jednostek samorządu terytorialnego.
1191
Wójt został uznany za funkcjonariusza publicznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego już na podstawie
k.k. z 1969 r. Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1991 r., I KZP 21/91, OSNKW z 1992 r.,
Nr 1-2, poz. 6.
1192
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., I KZP 28/05, OSNKW z 2005 r., Nr 10, poz.
94.
1193
Zob. m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 13, s. 1405; R. Zawłocki
[w:] M. Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski, J. Lachowski, A. Sakowicz, R. Skarbek, A. WalczakŻochowska, W. Zalewski, R. Zawłocki, S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 32116. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010, Nb. 211 do art. 115, s. 987.
1194
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10, Lex nr 847145.
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sprawiedliwości 1195, egzaminatorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego należą do
najczęściej korumpowanych kategorii osób pełniących funkcje publiczne.
Pojęcie „organ kontroli państwowej” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 5 k.k. w polskim
systemie prawnym odnosi się przede wszystkim do Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie
z uregulowaniem art. 202 ust. 1 Konstytucji RP, Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym
organem kontroli państwowej. Jest to zatem organ zajmujący najwyższą pozycję w całym
systemie organów i instytucji realizujących kompetencje kontrolne w państwie 1196. Ta
naczelna pozycja przejawia się przede wszystkim w wyrażonym w art. 12 ustawy z dnia 23
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1197 obowiązku organów kontroli, rewizji,
inspekcji, działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym współpracy
z NIK, a także udostępniania jej, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy,
przeprowadzania

określonych

kontroli

wspólnie

pod

kierownictwem

przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli.

NIK

oraz

W moim

przekonaniu, pojęcie „organów kontroli państwowej” obejmuje więc Najwyższą Izbę Kontroli
oraz organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej (art. 12 ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli). Należy jednak wyraźnie podkreślić, że przez kontrolę
państwową należy rozumieć nadzór jednego organu państwa nad innym organem państwa, nie
zaś nadzór organów państwa nad podmiotami prywatnymi lub społecznymi. Z tego powodu
niesłuszne są twierdzenia niektórych przedstawicieli doktryny prawa karnego, zaliczające do
grona „organów kontroli państwowej” np. Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową
Inspekcję Handlową, urzędy i izby skarbowe 1198 czy Państwową Inspekcję Pracy1199.
Natomiast organy te stanowią bez wątpienia część administracji rządowej. Nie można
również zgodzić się z tymi autorami, którzy zaliczają do organów kontroli państwowej
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich 1200. Pogląd ten
oparty jest na założeniu, że organy te – podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli – wymienione
zostały w Rozdziale IX Konstytucji RP, zatytułowanym „Organy kontroli państwowej
i ochrony prawa”. W pierwszej kolejności należy jednak zauważyć, iż w świetle tytułu tego
1195

Por. P. Bachmat, Czynna…, s. 309..
Zob. B. Naleziński [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, s. 391.
1197
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.
1198
Tak: Z. Kallaus, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego
[w:] Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. Zeszyt 2, Warszawa 1998, s. 74; C. Nowak,
Korupcja…, s. 70.
1199
Tak: M. Surkont, Łapownictwo, s. 46; C. Nowak, Korupcja…, s. 70.
1200
M. Surkont, Łapownictwo, s. 46; C. Nowak, Korupcja…, s. 70.
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rozdziału, Konstytucja RP wyraźnie odróżnia od siebie „organy kontroli państwowej”
i „organy ochrony prawa”. O ile zaś Konstytucja wyraźnie stanowi, iż Najwyższa Izba
Kontroli stanowi organ kontroli państwowej, to nie czyni tego w odniesieniu do RPO
i KRRiT. Stosownie do art. 208 ust. 1 Konstytucji RP, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na
straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych
aktach normatywnych. Zgodnie zaś z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w
radiofonii i telewizji. Analiza tych przepisów, jak również unormowań zawartych w ustawach
regulujących zadania i kompetencje tych organów 1201 prowadzi do jednoznacznego wniosku,
iż nie stanowią one „organy kontroli państwowej”, lecz „organy ochrony prawa”. Bez
wątpienia natomiast oba omawiane organy są „innymi organami państwowymi”
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k.
Termin „organ kontroli samorządu terytorialnego” (art. 115 § 13 pkt 5 k.k.) odnosi się
do regionalnych izb obrachunkowych 1202 oraz do samorządowych kolegiów odwoławczych.
Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP, regionalne izby obrachunkowe stanowią organy
nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.
Z kolei stosownie do dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych 1203, regionalne izby obrachunkowe są państwowymi
organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych,
w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania
przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Co istotne,
w świetle uregulowania art. 1 ust. 1 ustawy, regionalne izby obrachunkowe są organem
państwowym. Pojęcie „organu kontroli samorządu terytorialnego” należy jednak rozumieć
jako mieszczące się w zakresie terminu „organ kontroli państwowej”. W moim przekonaniu
organem kontroli samorządu terytorialnego jest każdy organ (niezależnie od jego pozycji
ustrojowej – czy jest to organ należący do systemu administracji państwowej czy też
samorządowej) sprawujący nadzór nad samorządem terytorialnym. W tym sensie nietrafne są
1201

Por. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 14,
poz. 147 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr
43, poz. 226 z późn. zm.).
1202
Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 46; C. Nowak, Korupcja…, s. 70
1203
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.
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wyrażane w doktrynie postępowania karnego poglądy, odmawiające regionalnym izbom
obrachunkowym możliwości wykonywania praw pokrzywdzonego na zasadzie art. 49
§ 4 k.p.k., na tej podstawie, że nie są one „organami kontroli państwowej” 1204.
Kategorią, która budzi najwięcej wątpliwości interpretacyjnych, jest bez wątpienia
„osoba zajmująca stanowisko kierownicze w innej instytucji państwowej” (art. 115 § 13 pkt
6 k.k.). Wątpliwości dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze, jak rozumieć pojęcie „innej
instytucji państwowej”. Po drugie, jakie jest znaczenie terminu „stanowisko kierownicze”.
Pierwszy z wskazanych problemów interpretacyjnych został już omówiony w innym
miejscu. Wypada jedynie wskazać, że w moim przekonaniu, za „inną instytucję państwową”
(inną niż administracja rządowa, inny organ państwowy, organ kontroli państwowej) należy
uważać wszelkiego rodzaju jednostki organizacyjne, powoływane w drodze ustaw lub aktów
właściwych

organów

administracji

rządowej

dla

realizacji

zadań

publicznych,

w szczególności polegających na świadczeniu usług zaspakajających potrzeby ludności
o szczególnym

znaczeniu

społecznym

(realizacji

funkcji

świadczącej

administracji

publicznej) 1205. Do podmiotów tych zaliczyć należy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Bank Polski, Polską Akademię Nauk,
zakłady publiczne, których organem założycielskim jest organ państwowy lub państwowa
osoba prawna (w szczególności samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły wyższe), fundacje prawa publicznego,
przedsiębiorstwa państwowe użyteczności publicznej oraz jednoosobowe spółki kapitałowe
Skarbu Państwa, powołane w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej.
Wbrew twierdzeniom niektórych przedstawicieli doktryny prawa karnego 1206, za instytucje
państwowe nie mogą być uznane zakłady publiczne, których organem założycielskim jest
jednostka samorządu terytorialnego (np. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).
Choć rozwiązanie takie jawi się jako nieracjonalne z punktu widzenia polityki kryminalnej
1204

Tak: T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, wyd. 5,
Warszawa 2008, teza 6 do art. 49, s. 202. Przeciwnie: S. Srocki [w:] M. Stec (red.), A. Babczuk, P. Ciszewski,
B. Cybulski, L. Etel, W. Miemiec, Z. Mykowska, M. Paczocha, S. Płażek, D. Renczyński, J. M. Salachna,
S. Srocki, R. Trykozko, W. Witalec, Z. K. Wójcik, W. Wróbel, Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka
ustrojowa i komentarz do ustawy, wyd. Oficyna 2010, teza 2 do art. 1.
1205
Por. m. in.: P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 20; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do
art. 115 § 13, s. 1406-1407.
1206
Por. A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 707.
279

(nie ma bowiem żadnego powodu dla różnicowania zakresu odpowiedzialności i ochrony
osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach państwowych i instytucjach
samorządu terytorialnego), to interpretacja odmienna wykracza poza językowe znaczenie
tekstu prawnego 1207.
W związku z powyższymi uwagami należy jednak wysunąć postulat de lege ferenda
uzupełnienia treści art. 115 § 13 pkt 6 k.k. w ten sposób, aby przepis ten brzmiał następująco:
„osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej lub w innej instytucji
samorządu terytorialnego”.
Jeśli idzie o drugą z zarysowanych powyżej kwestii, to w doktrynie prawa karnego
pojawiły się trzy rozbieżne stanowiska. W myśl poglądu większościowego, przyjmującego
szeroki sposób rozumienia pojęcia „stanowisko kierownicze” 1208, należy przez to rozumieć
zarówno kierowanie daną instytucją jako całością, jak i jakimiś jej wyodrębnionymi działami.
Uzasadnia się to przede wszystkim względami natury językowej. Natomiast zgodnie ze
stanowiskiem prezentowanym wyłącznie przez Z. Kallausa 1209, osobą zajmującą stanowisko
kierownicze w innej instytucji państwowej jest wyłącznie osoba stojąca na czele danej
instytucji jako całości. Krytyka tego poglądu, przeprowadzona przez J. Majewskiego, zasadza
się na założeniu, że gdyby ustawodawca miał taką intencję, posłużyłby się innym
sformułowaniem, np. „osoba kierująca inną instytucją państwową” lub „kierownik innej
instytucji państwowej” 1210. Z kolei w myśl ostatniego stanowiska, pojęcie kierowniczego
stanowiska należy odnieść do przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagradzaniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz.
230 z późn. zm.) 1211.

1207

Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 16 do art. 115 § 13, s. 1407; uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW z 2001 r., Nr 9-10, poz. 71.
1208
Pogląd ten reprezentują m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 46; J. Wojciechowski, Kodeks…, s. 208;
A. Wąsek [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski,
L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk 2005, s. 850; A, Marek,
Kodeks…, teza 8 do art. 115 § 13, s. 320; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 115 § 13,
s. 1407; J. Giezek [w:] J. Giezek, G. Łabuda, N. Kłączyńska, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 11 do art. 115 § 13;
C. Nowak, Korupcja…, s. 71.
1209
Z. Kallaus, Przestępstwa…, s. 75.
1210
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 115 § 13, s. 1407.
1211
Tak: M. Rogalski, Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję
publiczną w administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny z 2005 r., Nr 3, s. 37; A. Molińska,
Kontrowersje…, s. 83.
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W moim przekonaniu, za słuszne należy uznać stanowisko prezentowane przez
większość doktryny prawa karnego. Wydaje się, że przepis art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nie
odwołuje się do uregulowań ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. Ustawa ta znajduje bowiem zastosowanie wyłącznie do osób
zajmujących najważniejsze stanowiska w państwie. Cele ustanowienia tej ustawy są również
odmienne od celów uregulowania zawartego w omawianym przepisie, którym jest
dopełnienie katalogu funkcjonariuszy publicznych. Natomiast przyjęcie, że pojęcie to ma
znaczenie użyte w ustawie sprawiałoby, część definicji zawarta w art. 115 § 13 pkt 6 k.k.
byłaby pusta, a zatem zbędna. Taka interpretacja sprzeciwia się zatem podstawowym
zasadom wykładni językowej. Również słuszna wydaje się krytyka poglądu, zgodnie
z którym osobą zajmującą kierownicze stanowisko jest wyłącznie osoba kierująca instytucją
jako całością. Stanowisko takie sprzeczne jest z podstawowymi intuicjami językowymi,
a także z występującą w wielu urzędach państwowych praktyką określania jako „stanowiska
kierownicze” stanowisk związanych z kierowaniem określonym wyodrębnioną komórką
organizacyjną danego urzędu. Wydaje się także, że osobą zajmującą stanowisko kierownicze
jest również zastępca osoby kierującej daną instytucją lub jej działem (oddziałem, wydziałem,
itp.).
„Osobą zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej” będzie więc
przykładowo: ordynator oddziału samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
dziekan lub kierownik instytutu (katedry, zakładu) w publicznej szkole wyższej czy dyrektor
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
„Organem powołanym do ochrony bezpieczeństwa publicznego” (art. 115 § 13 pkt
7 k.k.) jest każdy organ, do ustawowych zadań którego należy ochrona bezpieczeństwa
państwa 1212 oraz bezpieczeństwo osób, znajdujących się na jego terytorium. Należy przy tym
podkreślić, że chodzi tu o bezpieczeństwo państwa w aspekcie zewnętrznym, jak
i wewnętrznym. Zgodnie bowiem z ujęciem słownikowym, „bezpieczeństwo publiczne” to
„1. ogół warunków i instytucji chroniących państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi
dla ładu prawnego, 2. ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne
państwa”. Nie ma przy tym wymagania, by ustawowe zadania danego organu zostały
określone wprost jako „ochrona bezpieczeństwa publicznego”. Wystarczy, by z ogółu
1212

Tak m. in. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 11 do art. 115
§ 13.
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uregulowania dotyczącego danej instytucji wynikało, że taka ochrona należy do jej
obowiązków. Nieistotne jest również źródło zagrożeń, przed którymi chronić ma dany organ.
W szczególności chodzi nie tylko o ochronę przed zagrożeniami ze strony innych państw czy
też osób fizycznych, ale także o ochronę przed niebezpieczeństwem wynikającym z działania
sił przyrody czy też eksploatowania określonych urządzeń. Wydaje się, że w zakres pojęcia
„bezpieczeństwo publiczne” wchodzi użyty w tytule Rozdziału XX k.k. termin
„bezpieczeństwo powszechne”. Organ, do którego obowiązków należy więc ochrona
bezpieczeństwa powszechnego (np. przed skutkami pożarów, katastrof budowlanych czy
zagrożenia epidemiologicznego). Z tego powodu moim zdaniem do organów, o których mowa
w art. 115 § 13 pkt 7 k.k., zalicza się także Państwowa Straż Pożarna.
Należy jednak podkreślić, że w omawianym przepisie chodzi wyłącznie o organy
państwowe, nie zaś podmioty prywatne, zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa osób
i mienia.
Tradycyjnie do organów, o których mowa w art. 115 § 13 pkt 7 k.k. zalicza się1213
przede wszystkim: Policję 1214, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1215 oraz Agencję
Wywiadu 1216. W moim przekonaniu wyliczenie to jest dalece niewystarczające. Nie obejmuje
bowiem wielu istotnych organów, które moim zdaniem pełnią funkcje w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Chodzi tu głównie o: Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego 1217, Służbę Wywiadu Wojskowego 1218, Centralne Biuro Antykorupcyjne1219,
1213

Por. przykładowo: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 18 do art. 115 § 13, s. 1408.
Por. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r, Nr 287, poz. 1687
z późn. zm.), zgodnie z którym „tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego”.
1215
Por. art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), zgodnie z którym „tworzy się Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW", właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego”.
1216
Por. art. 2 ustawy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu: „Tworzy się Agencję
Wywiadu, zwaną dalej „AW”, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa”.
1217
Por. art. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.): „Tworzy się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną
dalej „SKW", jako służbę specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla
obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych
dalej „SZRP", oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej”.
1218
Por. art. 2 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego: „Tworzy się
Służbę Wywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SWW", jako służbę specjalną, właściwą w sprawach ochrony
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Żandarmerię Wojskową 1220, Biuro Ochrony Rządu 1221, Straż Graniczną 1222, Straż Ochrony
Kolei 1223 oraz Państwową Straż Pożarną 1224.
Analiza unormowań ustawowych nie pozwala natomiast na uznanie za „organy
powołane do ochrony bezpieczeństwa publicznego” Państwowej Straży Łowieckiej, Straży

przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz
innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej”.
1219
Por. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r., poz. 621): „Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do
spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych
i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa”.
1220
Por. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.), zgodnie z którym „Zadaniami Żandarmerii Wojskowej
są: 1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej, 2) ochranianie porządku publicznego na terenach
i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych, 3) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz
mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra, 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym
skarbowych, popełnionych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz
ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń, 4a) dokonywanie analizy oświadczeń o
stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym
względzie, 5) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2,
oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,
6) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz policjami wojskowymi, 7) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych
i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia, 8) wykonywanie innych zadań
określonych w odrębnych przepisach”.
1221
Por. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr
163, poz. 1712 z późn. zm.): „Do zadań BOR, z zastrzeżeniem ust. 2, należy ochrona: 1) Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2) innych osób ze względu na dobro państwa; 3) byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz.
356 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1065); 4) delegacji państw obcych przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 5) polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz
przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 6)
obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania; 7) prowadzenie
rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu; 8) obiektów służących Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych”.
1222
Por. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr
116, poz. 675 z późn. zm.): „Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu
granicznego tworzy się jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację - Straż Graniczną”.
1223
Por. art. 59 i n. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 16,
poz. 94 z późn. zm.).
1224
Por. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r., Nr 12, poz. 68 z późn. zm.): „Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną
i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami”..
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Leśnej, Państwowej Straży Rybackiej i Straży Parków Narodowych. Organy te, podobnie jak
straże gminne (miejskie), są powołane do ochrony porządku publicznego. Natomiast
funkcjonariusze tych organów bez wątpienia mogą być uznawani za osoby pełniące funkcję
publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
Bez wątpienia organami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa publicznego w jego
aspekcie zewnętrznym są również Siły Zbrojne RP, jednak ze względu na odrębne
uregulowanie zawarte w art. 115 § 13 pkt 8 k.k.), osoby pełniące służbę wojskową nie mogą
być uznane za funkcjonariuszy takiego organu.
Jak słusznie podkreślił Sąd Najwyższy 1225, straże gminne (miejskie) nie są organami,
o których mowa w art. 115 § 13 pkt 7 k.k. Ustawowym zadaniem tych organów nie jest
bowiem ochrona bezpieczeństwa publicznego, lecz porządku publicznego, a pojęcia te bez
wątpienia nie są tożsame 1226. Stanowisko powyższe spotkało się z aprobatą przeważającej
części doktryny 1227, choć znaleźć można również przedstawicieli odmiennego poglądu 1228.
Niektórzy przedstawiciele nauki prawa karnego zaliczają do „organów powołanych do
ochrony bezpieczeństwa publicznego” także straże przemysłowe oraz tzw. wojskowe organy
porządkowe 1229. Taki pogląd nie jest trafny. Przede wszystkim stwierdzić należy, że
w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma już uregulowań odnoszących się do tzw.
straży przemysłowych. Straże przemysłowe funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2000 r. na
podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej 1230, która została
uchylona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 1231. Zadania straży
przemysłowych zostały przejęte przez podmioty prywatne, prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia (tzw. agencje ochrony) oraz przez tzw.
wewnętrzne służby ochrony. Zadania ochrony osób i mienia, wykonywane przez wewnętrzne
służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony
1225

Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., I KZP 28/05, OSNKW z 2005 r., Nr 10,
poz. 94.
1226
Zob. E. Pływaczewski, Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, Toruń 1985, s. 27.
1227
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, teza 18 do art. 115 § 13, s. 1407-1408; A. Wąsek [w:]
O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek,
Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk 2005, s. 852.
1228
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 71; G. Rejman [w:] Kodeks…, red. G. Rejman, Nb. 115 do art. 115, s. 14421443.
1229
Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 46-47; C. Nowak, Korupcja…, s. 71.
1230
Dz. U. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.
1231
Tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.
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osób i mienia, wykonują tzw. pracownicy ochrony (art. 25 ust. 1 ustawy), którzy muszą
posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego
(art. 25 ust. 2 ustawy). Wydaje się, że pracowników ochrony, niezależnie od tego, czy są
zatrudnieni w prywatnych agencjach ochrony, czy też w wewnętrznych służbach ochrony, nie
można uznać za „funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa
publicznego”. Zatrudniające je podmioty nie mają bowiem charakteru organu państwowego.
Oceny tej nie może zmienić fakt, że pracownicy ochrony podczas wykonywania zadań
ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzystają
z ochrony prawnej przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych (art.
42 ustawy). Również w sytuacji, gdy dana wewnętrzna służba ochrony stanowi komórkę
organizacyjną któregoś z podmiotów wymienionych w art. 115 § 13 pkt 4 lub 5 k.k., jej
pracownicy nie mogą zostać uznani za funkcjonariuszy publicznych. Wykonywanie bowiem
ochrony osób i mienia danego podmiotu publicznego (np. ministerstwa) nie stanowi
głównego przedmiotu działalności tego podmiotu, osoby wykonujące te czynności pełnią
zatem wyłącznie czynności usługowe. Z kolei jeśli idzie o wojskowe organy porządkowe 1232,
to do ich zadań należy przede wszystkim utrzymanie dyscypliny wojskowej, ochrona
porządku publicznego, zapewnienie przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących
w miejscach publicznych, ochrona i obrona obiektów wojskowych oraz wykonywanie
czynności przewidzianych dla wojskowych organów porządkowych w przepisach
o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym oraz
w przepisach

o

dyscyplinie

wojskowej,

a

także

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji (art. 46 ust. 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych). Dla porządku wypada jedynie zauważyć, że funkcjonariuszami wojskowych
organów porządkowych mogą być wyłącznie żołnierze pełniący czynną służbę wojskową.
Osoby te posiadają zatem status funkcjonariusza publicznego, nie mieszcząc się jednak
w kategorii określonej w art. 115 § 13 pkt 7 k.k., lecz w zakresie pojęcia „osoba pełniąca
czynną służbę wojskową” (art. 115 § 13 pkt 8 k.k.).
Pojęcie „funkcjonariusz Służby Więziennej” (art. 115 § 13 pkt 7 k.k.) odwołuje się
wprost do uregulowań ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 1233. Należy
1232

Działające na podstawie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm. Zgodnie z art. 1 ustawy, Służba Więzienna jest umundurowaną
i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę
organizacyjną. Stosownie zaś do treści art. 2 ust. 1 ustawy, Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych
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1233

zauważyć, że przepis art. 115 § 13 pkt 7 k.k.) nie mówi o „pracowniku”, lecz
o „funkcjonariuszu” organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa państwa albo Służby
Więziennej. Rozróżnienie to ma takie znaczenie, że pojęcie funkcjonariusza jest bez
wątpienia węższe niż termin „pracownik”. Innymi słowy, każdy funkcjonariusz wskazanych
organów jest jednocześnie ich pracownikiem, lecz nie każdy ich pracownik jest ich
funkcjonariuszem. Organy te zatrudniają bowiem dwie kategorie pracowników. Stosunek
służbowy funkcjonariuszy powstaje w drodze mianowania (por. przykładowo art. 28 ust.
1 ustawy o Policji, art. 40 ustawy o Służbie Więziennej). Pełnią oni służbę, polegającą na
realizacji ustawowych zadań danego organu. Z kolei pracownicy wykonują zazwyczaj
czynności poboczne, nie związane z głównym przedmiotem działalności danego organu.
Mówi się czasem w tym kontekście o „cywilnych” pracownikach Policji lub Służby
Więziennej,

zajmujących

się

np.

sprawami

administracyjnymi,

technicznymi

lub

gospodarczymi, w odróżnieniu od funkcjonariuszy tych organów. Pracownicy „cywilni”
zatrudniani są w omawianych organach na zasadach przewidzianych w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych (por. przykładowo art. 4a ustawy o Policji).
Bez wątpienia osoby będące jedynie pracownikami, a nie funkcjonariuszami
wzmiankowanych organów, nie mogą być uznane za funkcjonariuszy publicznych
w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Wydaje się jednak, że osoby takie nie będą również mogły
być uznane za osoby pełniące funkcję publiczną (art. 115 § 19 k.k.). Choć bowiem
zatrudniające je organy bez wątpienia dysponują środkami publicznymi, to osoby takie
najczęściej wykonują wyłącznie czynności usługowe. Gdyby bowiem nie wykonywały
wyłącznie takich czynności, powoływane byłyby na funkcjonariuszy danego organu, a nie
pozostawały z nim w stosunku pracy.
Termin „osoba pełniąca czynną służbę wojskową” (art. 115 § 13 pkt 8 k.k.) jest
równoznaczny z pojęciem „żołnierz”, używanym w wielu przepisach części wojskowej k.k.
Równoznaczność zakresów znaczeniowych tych dwóch pojęć wynika z unormowania
zawartego w art. 115 § 17 k.k. O tym, które osoby pełnią czynną służbą wojskową, decydują
uregulowania ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej 1234. Zgodnie z art. 59 ustawy, żołnierzami w czynnej służbie
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania
w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu
skutkujących pozbawieniem wolności.
1234
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.
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wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące
jeden z sześciu jej rodzajów 1235.
Jak słusznie zauważa J. Majewski, żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są
również żołnierze zawodowi (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych) 1236 oraz osoby powołane do tej służby w charakterze
kandydatów na żołnierzy zawodowych (art. 124 tej ustawy) 1237.
„Pracownik międzynarodowego trybunału karnego” (art. 115 § 13 pkt 9 k.k.) to każda
osoba, pozostająca w stosunku pracy z instytucją prawa międzynarodowego (podstawą
funkcjonowania której jest akt normatywny prawa międzynarodowego) powołaną do
sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, tj. do rozstrzygania
w przedmiocie odpowiedzialności karnej, niezależnie od jej nazwy 1238. Jak słusznie zauważa
J. Majewski, zakres pojęcia „międzynarodowy trybunał karny” obejmuje zarówno trybunały
stałe, jak i ustanawiane ad hoc dla rozpoznania określonej sprawy lub kategorii spraw 1239.
Aktualnie stałym międzynarodowym trybunałem karnym jest Międzynarodowy Trybunał
Karny z siedzibą w Hadze, powołany w drodze wielostronnej umowy międzynarodowej –
Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie
w dniu 17 lipca 1998 r. 1240. Trybunałami ad hoc są zaś: Międzynarodowy Trybunał do
Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego Popełnione na Terytorium Byłej Jugosławii od 1991 r. 1241 oraz
Międzynarodowy Trybunał Karny do Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Ludobójstwo
i inne Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Popełnione na
Terytorium Rwandy oraz Obywateli Rwandy Odpowiedzialnych za Ludobójstwo i inne takie

1235

Chodzi o: 1) zasadniczą służbę wojskową; 2) przeszkolenie wojskowe; 3) ćwiczenia wojskowe; 4) służbę
przygotowawczą; 5) okresową służbę wojskową; 6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny
1236
Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593 z późn. zm.
1237
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 2 do art. 115 § 17, s. 1418.
1238
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 22c do art. 115 § 13, s. 1409.
1239
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 22b do art. 115 § 13, s. 1409.
1240
Por. Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 708. Szerzej na temat funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału
Karnego por. m. in. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego
międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 67-72.
1241
Powołany na mocy rezolucji 825 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 25 maja 1993 r. Szerzej na temat
funkcjonowania tego organu por. m. in. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk,
Podstawy…, s. 59-62.
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Naruszenia Popełnione na Terytorium Sąsiednich Państw 1242. J. Majewski zalicza do zakresu
pojęcia „międzynarodowy trybunał karny” także tzw. Sąd Specjalny dla Sierra Leone,
powołany w drodze porozumienia między Rządem Sierra Leone a ONZ z dnia 16 stycznia
2002 r. 1243. Wydaje się, że to stanowisko nie jest trafne. Wskazany przez Autora organ zalicza
się do szerszej kategorii, określanej w nauce prawa karnego międzynarodowego jako tzw.
quasi-trybunały, bądź jako trybunały mieszane (hybrydowe) 1244. Poza wzmiankowanym
sądem dla Sierra Leone, aktualnie funkcjonują również inne takie organy 1245: Nadzwyczajne
Izby Orzekające w Kambodży (określane również jako Specjalne Trybunały Kambodżańskie)
oraz Trybunał Specjalny ds. Libanu. Istotą trybunałów mieszanych jest to, że
w przeciwieństwie do trybunałów stałych i trybunałów ad hoc nie składają się one wyłącznie
z sędziów wybranych przez społeczność międzynarodową, lecz także z sędziów krajowych.
Tworzone są również nie na mocy umowy multilateralnej lub decyzji Rady Bezpieczeństwa
ONZ, lecz umowy dwustronnej zawieranej przez ONZ z określonym państwem (Sierra
Leone, Kambodżą, Libanem). Okoliczności te sprawiają, że w doktrynie prawa karnego
międzynarodowego nie ma pełnej jasności co do ich statusu prawnego, a w szczególności czy
można je określić jako „międzynarodowe trybunały karne” 1246. Są to bowiem sądy
o charakterze mieszanym, międzynarodowo-krajowym.

Z tego

względu,

w moim

przekonaniu, nadawanie tym organom (jak i ewentualnym podobnym organom, które mogą
pojawić się w przyszłości, ich tworzenie jest bowiem uznawane za nową tendencję w prawie
karnym

międzynarodowym 1247)

charakteru

„międzynarodowego

trybunału

karnego”

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 9 k.k., a zatem uznawanie ich pracowników za
funkcjonariuszy publicznych, wykraczałoby poza granice językowe tego zwrotu. Mijałoby się
to również z celem ustanowienia tego przepisu, którym było objęcie zakresem ochrony
1242

Powołany rezolucją nr 955 S/RES/955 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 8 listopada 1994 r. Szerzej na
temat funkcjonowania tego organu por. m. in. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk,
Podstawy…, s. 62-65.
1243
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 22b do art. 115 § 13, s. 1409.
1244
Zob. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, s. 50-51; M. Płachta,
Międzynarodowe trybunały karne: próba typologii i charakterystyki, Państwo i Prawo z 2004 r., Nr 3, s. 14 i n.;
tenże, Status i pojęcie międzynarodowego prawa karnego, Prokuratura i Prawo z 2009 r., Nr 5, s. 8; tenże,
Specjalny Trybunał ONZ ds. Libanu, Prokuratura i Prawo z 2009 r., Nr 2, s. 99-102.
1245
Zob. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, s. 50-51; M. Płachta,
Specjalny…, s. 99-102.
1246
Por. P. Wiliński [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy…, s. 50-51. Zdaniem tego
autora, trybunały mieszane występują w zasadzie poza klasyfikacją międzynarodowych trybunałów karnych,
choć posiadają pewne ich cechy.
1247
Por. M. Płachta, Specjalny…, s. 100.
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i odpowiedzialności wyłącznie osób zatrudnionych w Międzynarodowym Trybunale Karnym,
co z kolei podyktowane było koniecznością dostosowania polskiego prawa do uregulowań
Statutu Rzymskiego.
2.2.3. Członek organu samorządowego.
W doktrynie prawa karnego powszechnie przyjmuje się, że użyte w art. 115 § 19 k.k.
pojęcie „organ samorządowy” należy rozumieć – lege non distinguente – jako odnoszące się
nie tylko do samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim do wszelkich innych rodzajów
samorządów utworzonych w drodze ustawy1248. Jak słusznie zauważa bowiem J. Giezek, nie
ma, jak się zdaje, takiego członka organu samorządu terytorialnego 1249, który nie byłby
jednocześnie funkcjonariuszem publicznym, podpadając pod którąś z kategorii osób
wymienionych w art. 115 § 13 k.k. (w szczególności jako „radny”, „pracownik samorządu
terytorialnego”, „inna osoba, w zakresie w którym upoważniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych” lub jako „pracownik organu kontroli samorządu terytorialnego”)1250.
Stanowisko to należy podzielić z tym jedynie zastrzeżeniem, że – jak wykazano powyżej –
organy kontroli samorządu terytorialnego nie mieszczą się w systemie administracji
samorządowej, lecz są usytuowane poza nią, będąc w istocie organami państwowymi, a nie
samorządowymi. Rację ma zatem Autor, gdy stwierdza, że wykładnia ograniczająca pojęcie
„organu samorządowego” użyte w art. 115 § 19 k.k. do organów samorządu
terytorialnego 1251, sprawiłaby, że termin „członek organu samorządowego” jako część
definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną” byłby pojęciem pustym, bez treści
normatywnej 1252.
Termin „organu samorządowego” odnosi się zatem przede wszystkim do organów
samorządów zawodowych oraz samorządów gospodarczych 1253. Konstytucyjną podstawę do
tworzenia takich samorządów zawiera art. 17 Konstytucji RP. Zgodnie z przepisem art. 17
1248

Tak m. in. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, teza 7 do art. 115 § 19, s. 1430.
Organami samorządu terytorialnego są: a) na poziomie gminnym – wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz
rada gminy, b) na poziomie powiatu – zarząd powiatu oraz rada powiatu, c) na poziomie samorządu
wojewódzkiego – zarząd województwa oraz sejmik województwa.
1250
J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 6 do art. 115 § 19.
1251
Tak niesłusznie R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 247 do art. 115,
s. 992.
1252
Zob. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 6 do art. 115 § 19.
1253
Część doktryny niezasadnie zawęża to pojęcie wyłącznie do członków organów samorządów zawodowych.
Por. przykładowo: J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 7 do art.
115 § 19 (stanowisko tego autora nie jest jednak w pełni konsekwentne, skoro w innym miejscu zalicza do
zakresu tego pojęcia samorząd uczniowski i studencki).
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1249

ust. 1 Konstytucji, „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Z kolei
art. 17 ust. 2 Konstytucji stanowi, że „w drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać
wolności prowadzenia działalności gospodarczej”. Konstytucja RP dzieli zatem samorządy
tworzone w drodze ustawy na „samorządy zawodowe” (art. 17 ust. 1) oraz „inne samorządy”
(art. 17 ust. 2). Te dwie kategorie samorządów różnią się przede wszystkim celami, dla
których są powoływane, jak również zakresem przyznanych im uprawnień.
W doktrynie prawa administracyjnego podkreśla się, że samorządy zawodowe
posiadają dwie cechy konstytutywne: 1) cel działania, jakim jest sprawowanie pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony
oraz 2) okoliczność, iż realizacja tych celów dotyczy wyłącznie tzw. zawodów zaufania
publicznego 1254. Ich funkcją jest również reprezentowanie osób wykonujących określony
zawód, w czym uwidacznia się interes danej grupy zawodowej 1255. Z jednej zatem strony
obowiązkiem samorządów zawodowych jest działanie w interesie publicznym, zaś z drugiej
reprezentowanie interesów danej grupy zawodowej.
Samorządy

zawodowe

mają

charakter

korporacji

publicznoprawnych,

charakteryzujących się samodzielnością i odrębnością od organów państwa oraz przyznaniem
im osobowości prawnej, zarówno w aspekcie prywatno-, jak i publicznoprawnym 1256. Ich
cechą jest również przymusowość przynależności, sprowadzająca się do tego, że
przynależność do nich powstaje z mocy prawa i stanowi konieczny warunek wykonywania
danego zawodu 1257.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym występuje 14 samorządów zawodowych,
utworzonych w drodze ustawy, podstawą wydania której był art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.
Można je podzielić, przy zastosowaniu kryterium zbliżonych do siebie zawodów, na

1254

Por. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 508-509 i przywołaną tam literaturę.
1255
Tamże.
1256
Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 509.
1257
M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 511.
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następujące grupy samorządów zawodowych 1258: samorządy zawodów prawniczych
(adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników), samorządy zawodów medycznych
(lekarzy, w tym lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarek
i położnych, diagnostów laboratoryjnych), samorządy zawodów ekonomicznych (biegłych
rewidentów, doradców podatkowych), samorządy zawodów technicznych (architektów,
urbanistów,

inżynierów

budownictwa),

samorządy

innych

zawodów

(rzeczników

patentowych, psychologów).
„Inne samorządy”, o których mówi art. 17 ust. 2 Konstytucji RP, to przede wszystkim
tzw. samorządy gospodarcze. Ich regulacja, poza wzmiankowanym przepisem, opiera się
również na ustawach mających charakter regulacji ogólnej 1259 i na ustawach odrębnie
regulujących sytuację prawną poszczególnych rodzajów samorządu, ogólnie określanego jako
gospodarczy 1260. W przeciwieństwie do samorządów zawodowych, celem działalności
samorządów gospodarczych nie jest sprawowanie pieczy nad wykonywaniem działalności
gospodarczej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, co nie oznacza, że nie
powinny one działać w interesie publicznym 1261. Co istotne, w odniesieniu do tej kategorii
samorządów, istnieje konstytucyjny zakaz naruszania przez nie wolności wykonywania
zawodu oraz ograniczania wolności prowadzenia działalności gospodarczej 1262. Celem ich
działania jest przede wszystkim reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych
w nich przedsiębiorców wobec administracji państwowej, upowszechnianie zasad etyki
w działalności gospodarczej, opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do sfery
gospodarczej i projektów aktów prawnych, stanu rozwoju gospodarczego i funkcjonowania
przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, utrwalanie więzi
środowiskowych, etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności
kulturalnej, oświatowej i socjalnej 1263. Ważnymi cechami samorządów gospodarczych są

1258

Klasyfikacja i wyliczenie za: M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 510.
1259
Ustawa z dnia 30 maja 1985 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710) oraz
ustawa z dnia 30 maja 1985 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194
z późn. zm.).
1260
Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 513.
1261
Tamże.
1262
Ibidem.
1263
Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 514.
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dobrowolność ich tworzenia oraz – co do zasady – dobrowolność członkostwa, stanowiąca
przejaw wolności gospodarczej 1264.
W doktrynie prawa administracyjnego wyróżnia się następujące kategorie „innych
samorządów” (art. 17 ust. 2 Konstytucji RP): samorząd rolniczy, izby gospodarcze, samorząd
zawodowy niektórych przedsiębiorców, samorząd gospodarczy rzemiosła, ubezpieczeniowy
samorząd gospodarczy, izbę domów składowych 1265. Należy również podzielić pogląd,
wyrażony przez J. Giezka, zgodnie z którym organami takimi mogą być organy samorządu
uczniowskiego czy studenckiego (działające w szkołach lub szkołach wyższych) .
Organy wszystkich wymienionych powyżej samorządów mogą zostać uznane,
w moim przekonaniu, za organy samorządowe w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
Najistotniejsza kontrowersja występująca w doktrynie prawa karnego odnośnie
zakresu pojęcia „członek organu samorządowego” dotyczy kwestii, czy w ramach tego
pojęcia mieszczą się członkowie wszystkich organów opisanych powyżej samorządów, czy
też jedynie niektórych z nich, posiadających określone cechy. Rysują się w tym zakresie dwa
wyraźnie odmienne stanowiska: szerokie i wąskie.
Według zwolenników wąskiego ujęcia terminu „organ samorządowy” 1266, za członka
takiego organu może być uznany wyłącznie członek organu samorządu o charakterze
przedstawicielskim wybieralnym przez zgromadzenie ogólne członków danej korporacji do
kierowania i administrowania sprawami samorządu korporacji w okresach między takimi
zgromadzeniami ogólnymi (organu wykonawczego), który „[…] w zakresie swoich
obowiązków wynikających z ustawy, podejmuje decyzje o charakterze publicznoprawnym, tj.
wywierające skutki prawne <<na zewnątrz>> poza sferą korporacyjną, nawet jeśli decyzje
takie ograniczone są personalnie jedynie do osób wchodzących w skład korporacji” 1267.
1264

M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 514.
1265
Wyliczenie za: M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel, s. 514.
1266
Do których zaliczają się przede wszystkim: M. Filar, Zakres pojęciowy znamienia <<pełnienie funkcji
publicznej>> na gruncie art. 228 k.k., Palestra z 2003 r., Nr 7-8, s. 65-67; J. Giezek [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 8 do art. 115 § 19; P. Wiatrowski, Pojęcie osoby
pełniącej funkcję publiczną i jej kontrola w kontekście zwalczania łapownictwa biernego. Uwagi de lege lata i de
lege ferenda, Przegląd Sądowy z 2006 r., Nr 7-8, s. 51; P. Palka. Sprzedajne…, s. 348-349 (przypis 186);
C. Nowak, Korupcja…, s. 343.
1267
Cyt. za: M. Filar, Zakres…, s. 65-66.
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Pogląd ten uzasadniany jest przede wszystkim względami natury funkcjonalnej. Zdaniem
M. Filara, uznanie za osobę pełniącą funkcję publiczną członka organu każdego samorządu
prowadzić może do poważnego i niczym nieuzasadnionego rozszerzenia sfery kryminalizacji
za sprzedajność w sektorze publicznym, bowiem decyzje podejmowane przez te osoby mają
zazwyczaj charakter wyłącznie „wewnątrzkorporacyjny”, a ich skutki nie sięgają poza
samorząd 1268. Zdaniem Autora, nie powinno się uważać za osoby pełniące funkcje publiczne
członków organów, określanych jako zgromadzenia ogólne danego samorządu zawodowego
(np. delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy) ani też członków organów wykonawczych,
jeżeli podejmują decyzje wyłącznie „wewnątrzkorporacyjne” (np. o zawarciu przez
Okręgową Radę Lekarską umowy na sprzątanie biura ORL przez konkretną firmę) 1269.
Według szerokiego rozumienia omawianego pojęcia 1270, nie ogranicza się ono do
organów wykonawczych samorządu, wydających decyzje o charakterze publicznoprawnym,
lecz obejmuje wszelkie organy (również uchwałodawcze, stanowiące, takie jak np. Krajowy
Zjazd Adwokatury). Zwolennicy tego stanowiska krytykują pogląd przeciwny, opierając
swoją krytykę na naruszeniu przez nie jednej z podstawowych zasad wykładni językowej,
zakazującej wprowadzania w drodze interpretacji rozróżnień tam, gdzie nie wprowadził ich
ustawodawca (lege non distinguente).
W moim przekonaniu, słuszne jest drugie z omawianych powyżej stanowisk. Po
pierwsze, zasadny jest zarzut naruszenia przez interpretację zawężającą zakres pojęcia „organ
samorządowy” reguły wykładni lege non distinguente. W brzmieniu przepisu art. 115 § 19
k.k. nic nie wskazuje na to, że osobą pełniącą funkcję publiczną może być jedynie członek
organu

wykonawczego

samorządu

zawodowego,

wydający

decyzję

o

skutkach

„zewnętrznych”. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na treść art. 115 § 13 pkt 4 in fine
k.k., w myśl którego funkcjonariuszem publicznym jest między innymi „inna osoba
w zakresie, w jakim uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych”. Osoba taka
może być podmiotem przestępstwa sprzedajności. Należy stwierdzić, że członek organu
wykonawczego samorządu, który wydaje decyzje „na zewnątrz” korporacji, spełnia kryteria
1268

M. Filar, Zakres…65-66.
Tamże, s. 66-67.
1270
Zob. m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 7 do art. 115 § 19, s. 1430; A. BarczakOplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 8 do art. 115 § 19, s. 1146-1147; M. Mozgawa [w:] M. BudynKulik, P. Kozłowska, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 3 do art. 115 § 19, A. Wąsek
[w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz,
A. Wasek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk 2005, s. 867-868.
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z art. 115 § 13 pkt 4 in fine k.k. Gdyby zatem przyjąć, jak chcą tego zwolennicy ujęcia
wąskiego, że tylko taka osoba może być „członkiem organu samorządowego” w rozumieniu
art. 115 § 19 k.k., pojęcie to w praktyce stałoby się puste. Tymczasem wyraźna dyrektywa
wykładni językowej zakazuje takiego wykładania przepisów, by pewne ich części stały się
zbędne 1271. Lege non distinguente odpowiedzialności powinien zatem podlegać członek
każdego organu (również stanowiącego) każdego samorządu, utworzonego w drodze
ustawy 1272.

Po

drugie,

nieprzekonujące

są,

moim

zdaniem,

zastrzeżenia

natury

kryminalnopolitycznej, podnoszone przez zwolenników ujęcia wąskiego. Należy zauważyć,
że można twierdzić, iż w interesie państwa leży, by utworzone w drodze ustawy samorządy
skupiające np. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, funkcjonowały prawidłowo
również w swojej „sferze wewnętrznej”, ponieważ rzutuje to na zaufanie, jakim samorządy te
są darzone w społeczeństwie. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie
przedmiotu ochrony art. 228 i 229 również na działalność wewnętrzną samorządów. Warto
w tym kontekście podkreślić, że w nauce prawa administracyjnego samorządy zawodowe
i niektóre samorządy gospodarcze zalicza się kategorii tzw. innych administrujących
podmiotów publicznych 1273. Zwłaszcza samorządy zawodowe uznawane są powszechnie za
formę decentralizacji administracji publicznej 1274. Oznacza to, że państwo przekazuje im do
realizacji określone zadania o charakterze publicznym (np. szkolenie zawodowe).
Prawidłowość funkcjonowania samorządów, również w aspekcie wewnętrznym, może stać się
więc przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. Tym bardziej przejawem patologii
w funkcjonowaniu danego samorządu zawodowego byłoby udzielanie (i przyjmowanie)
korzyści członkom zgromadzeń ogólnych (np. Okręgowego Zjazdu Lekarzy) w zamian za
określony sposób głosowania w wyborach innego organu. Wbrew twierdzeniom M. Filara,
nie wydaj się też, by wykładnia obejmująca takie zachowania zakresem penalizacji za
przestępstwo sprzedajności (przekupstwa) w sektorze publicznym prowadziłaby do
absurdalnych rezultatów.
2.2.4. Osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

1271

Por. M. Zieliński, Wykładnia..., s. 328.
Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 7 do art. 115 § 19, s. 1430.
1273
Zob. M. Stahl [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
s. 505 i 507-518.
1274
Tamże, s. 505.
294
1272

Pojęcie to jawi się jako wyjątkowo niejasne i budzące wiele kontrowersji, zarówno
w doktrynie prawa karnego, jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Kontrowersje dotyczą w zasadzie każdego z jego elementów, tj. zwrotów „osoba
zatrudniona”, „dysponowanie” oraz „środki publiczne”.
Na wstępie warto zauważyć, że zgodnie z treścią przepisu, osobą pełniącą funkcję
publiczną jest osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, a nie osoba dysponująca środkami publicznymi. Ustawa wyraźnie wiąże zatem
status osoby pełniącej funkcję publiczną z zatrudnieniem w określonym podmiocie, a nie
z posiadaniem przez nią właśnie uprawnień do dysponowania środkami publicznymi. Takie
rozwiązanie bez wątpienia w sposób istotny rozszerza zakres omawianego terminu. Budzi to
w doktrynie prawa karnego wątpliwości natury polityczno-kryminalnej 1275, prowadzące
niektórych autorów do próby jego zawężania właśnie w oparciu o kryterium dysponowania
środkami przez określoną osobę 1276. Dostrzegając te wątpliwości, wypada jednak zauważyć,
że takie zawężanie nie znajduje żadnych podstaw w treści ustawy. Narusza ono nie tylko
zasadę lege non distinguente, ale także wyraźną wolę ustawodawcy. Rzecz bowiem w tym, iż
w trakcie procesu legislacyjnego nowelizacji k.k. z 2003 r. Sejm odrzucił poprawkę Senatu do
projektowanego art. 115 § 19 k.k., w myśl której osobą pełniącą funkcję publiczną miała być
wyłącznie osoba dysponująca środkami publicznymi z racji zajmowanego stanowiska lub
pełnionej funkcji 1277. W świetle okoliczności, że z decyzji tej można jednoznacznie
wyinterpretować wolę ustawodawcy rozszerzenia zakresu pojęcia „osoba pełniąca funkcję
publiczną”, jako całkowicie niedopuszczalne jawią się próby jej korygowania w drodze
wykładni, którą w tym przypadku można jednoznacznie określić jako interpretację contra
legem. Nie jest rzeczą bowiem rzeczą interpretatora prawa korygowanie oczywistej decyzji
ustawodawcy (nawet jeżeli jawią mu się jako niesłuszne). W przypadku zaś uznania, że
zakres penalizacji przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym w wyniku wprowadzenia
do k.k. art. 115 § 19 k.k. jest zbyt szeroki, sądowi pozostaje zawsze droga zadania pytania
prawnego

Trybunałowi

Konstytucyjnego

w

odpowiednim

trybie,

przewidzianym

w Konstytucji RP.

1275

Zob. m. in. M. Filar, Zakres…, s. 67-68; P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 49; tenże, Kontrowersje…, s. 97-104,
115-131.
1276
M. Filar, Zakres…, s. 67-68; P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 49; tenże, Kontrowersje…, s. 97-104, 115-131.
1277
Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 14 do art. 228, s. 1154-1155.
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Termin „osoba zatrudniona”, użyty w art. 115 § 19 k.k., przeciwstawia się w doktrynie
prawa karnego pojęciu „pracownik”, którym posługuje się art. 115 § 13 pkt 4, 5 i 9 k.k.
Powszechnie bowiem przyjmuje się, że „osobą zatrudnioną” jest nie tylko osoba pozostająca
w stosunku pracy z określoną w przepisie art. 115 § 19 k.k. jednostką organizacyjną, lecz
także każda inna osoba, która jest związana z takim podmiotem stosunkiem o charakterze
cywilnoprawnym, takim jak np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie
usług, umowa o zarządzanie 1278. W moim przekonaniu, pogląd ten jest w zasadzie trafny.
Przemawiają za nim zarówno względy natury językowej (zakaz wykładni synonimicznej,
czyli nadawania różnym zwrotom w tym samym akcie prawnym tego samego znaczenia), jak
i funkcjonalnej. Wszak jednym z powodów wprowadzenia definicji „osoby pełniącej funkcję
publiczną” było niewątpliwie ugruntowanie poglądu, iż jest to pojęcie szersze od pojęcia
„funkcjonariusza publicznego”, w definiowaniu którego ustawodawca posłużył się
sformułowaniem „pracownik”.
Omawiany powyżej pogląd wymaga jednak, w moim przekonaniu, pewnego
uzupełnienia. Rzecz bowiem w tym, że niezasadnie ogranicza on zakres węzłów prawnych,
które mogą wiązać daną osobę z jednostką organizacyjną dysponującą środkami publicznymi
wyłącznie do stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych. Tymczasem w obowiązującym
stanie prawnym występują przykłady stosunków prawnych o innym charakterze (przede
wszystkim administracyjnoprawnym), których treścią jest obowiązek wykonywania przez
określone osoby (powoływane przez organy państwowe) określonych czynności, co z drugiej
stronie może wiązać z otrzymywaniem przez nie wynagrodzenia (określanego rozmaicie
w poszczególnych ustawach, np. jako „dieta” lub „stypendium”). Jako przykłady takich osób
można

wymienić:

egzaminacyjnych

członków
ds.

tzw.

komisji

przeprowadzania

regulacyjnych 1279,

egzaminów

członków

zawodowych

w

komisji
zawodach

prawniczych 1280, słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 1281 czy aplikantów
1278

Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 19, s. 1434; A. BarczakOplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 228, s. 1147.
1279
Celem istnienia poszczególnych komisji jest prowadzenie przez nie tzw. postępowania regulacyjnego.
Przedmiotem zaś postępowań regulacyjnych, uregulowanych w ustawach dotyczących poszczególnych
kościołów i związków wyznaniowych jest przywrócenie kościelnym osobom prawnym (gminom wyznaniowym
żydowskim) własności określonych kategorii nieruchomości lub ich części, które zostały upaństwowione na
podstawie aktów normatywnych uchwalanych w Polsce Ludowej, w latach powojennych w ramach prowadzonej
przez ówczesne władze komunistyczne polityki nacjonalizacji ziemi rolnej, a także walki z kościołami
i związkami religijnymi.
1280
Np. egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego, notarialnego czy
komorniczego.
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Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 1282. Bez wątpienia objęciu tego rodzaju
stosunków prawnych mianem „zatrudnienia” nie sprzeciwia się wykładnia językowa tego
pojęcia. Według słownika języka polskiego, „zatrudnienie” to „posada”, który to rzeczownik
z kolei znaczy tyle, co „stałe zajęcie w jakiejś instytucji”. Z kolei „zatrudniony” w znaczeniu
potocznym to „osoba, która gdzieś pracuje”. Znaczenie językowe czasowników: „zatrudnić
się” i „trudnić się” to odpowiednio: „podjąć płatną pracę” i „zajmować się czymś, zwłaszcza
zarobkowo”. W świetle przytoczonych powyżej znaczeń leksykalnych tych wyrazów1283
wydaje się, że z językowego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju
stosunek administracyjno-prawny również uznać za zatrudnienie.
Dużo bardziej problematyczna jest interpretacja terminu „środki publiczne”,
występującego w treści art. 115 § 19 in media parte k.k. Kontrowersja dotyczy zwłaszcza
tego, czy pojęcie to należy utożsamiać z tym terminem, użytym w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1284 czy też należy mu nadawać w prawie karnym
znaczenie specyficzne. W doktrynie prawa karnego przeważa zdecydowanie stanowisko
opowiadające się za wykładnią „związaną” znaczeniem terminu „środki publiczne”,
przyjętym w ustawie o finansach publicznych 1285, natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego
i sądów apelacyjnych (a także mniejsza część piśmiennictwa) przyjmują, iż ze względu na
cele stawiane prawu karnemu, pojęcie to ma na gruncie k.k. znaczenie odmienne,

1281

Por. ustawę z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266
z późn. zm.).
1282
Por. ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
1283
Wszystkie zaczerpnięte zostały ze Słownika Języka Polskiego PWN, dostępnego na stronie internetowej
www.sjp.pwn.pl.
1284
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
1285
Tak m. in.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 8 do art. 115 § 19, s. 1430; J. Giezek [w:]
J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 9 do art. 115 § 19; R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb 249 do art. 115, s. 993; C. Nowak, Korupcja…, s. 344;
B. Mik, Nowela…, s. 144; P. Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczania zakresu znaczeniowego pojęcia <<osoba pełniąca funkcję
publiczną>>. Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym
oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2005 r., Nr 1, s. 49;
tenże, Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni
przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie,
Czasopismo Prawo Karnego z 2011 r., Nr 2, s. 120; A. Barczak-Oplustil, Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego z 30 września 2010 r., I KZP 16/10) [dot. wykładni pojęcia „pełnienie funkcji publicznej”
stanowiącego znamię typów czynów zabronionych penalizujących tzw. korupcję urzędniczą (art. 115 § 19 k.k.)],
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2010 r., Nr 4, s. 154-155; taż [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll,
tezy 10-13 do art. 228, s. 1148-1155; T. Kanty, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2010 r., I KZP
16/10, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa z 2011 r., Nr 3, s. 145-159.
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zdecydowanie szersze niż na gruncie tej ustawy1286. W szczególności, zdaniem Sądu
Najwyższego, „uznać należy, że pojęcie <<środków publicznych>>, pomimo jego
zdefiniowania w przepisach prawa o finansach publicznych oraz inkorporowania jego
definicji przez art. 2 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) i art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), może być
w kontekście prawa karnego modyfikowane ze względu na zadania, jakie w nim spełnia, oraz
że obejmuje ono zarówno środki o takim charakterze wchodzące w skład majątku danej
jednostki, jak też wszelkie inne środki publiczne, z których jednostka ta, z różnych tytułów,
korzysta” 1287. Wydaje się, że Sąd Najwyższy obejmuje zakresem pojęcia „środki publiczne”
także środki tzw. przedsiębiorcy publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi
a

przedsiębiorcami

publicznymi

oraz

o

przejrzystości

finansowej

niektórych

przedsiębiorstw 1288.
Powyższa rozbieżność prowadzi przede wszystkim do odmiennych wniosków
w odniesieniu do możliwości uznawania za osoby pełniące funkcję publiczną osób
zatrudnionych w podmiotach, za pośrednictwem których Skarb Państwa bądź jednostka
samorządu terytorialnego, prowadzi działalność gospodarczą (w szczególności takich jak
jednoosobowe spółki kapitałowe Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe czy banki
państwowe). Zwolennicy poglądu opowiadającego się za wąskim sposobem rozumienia
pojęcia „środki publiczne” przyjmują, iż wymienione powyżej kategorie podmiotów nie mogą
być uznane za „jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi”. Do
przeciwnego wniosku dochodzi się w wyniku akceptacji szerokiego ujęcia tego terminu.
Stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy oparte jest na założeniu, iż ustawa
o finansach publicznych (ani też żadna z poprzednio obowiązujących ustaw o finansach
publicznych) nie pretenduje do „[…] zdefiniowania wszystkich środków stanowiących
własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego ani do unormowania
każdego sposobu dysponowania tymi środkami, czego dowodzi chociażby całkowicie
1286

Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., I KZP 16/10, OSNKW z 2010 r., Nr 11,
poz. 96; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2005 r., II AKa 195/05, OSA z 2006 r.,
Nr 1, poz. 2; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2008 r., II AKa 356/07, Lex nr 447045;
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb 36 do art. 228, s. 66.
1287
Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., I KZP 16/10.
1288
Por. rozważania poniżej.
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odrębna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.), określająca między innymi zasady gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek
samorządu terytorialnego. Pominięcie wskazanej regulacji w ustawach o finansach
publicznych nie skutkuje przecież, że poddane jej nieruchomości nie należą do szeroko
rozumianych środków publicznych” 1289. Zdaniem Sądu Najwyższego, dużo bardziej
przydatne dla zdekodowania na potrzeby prawa karnego zakresu pojęcia „środki publiczne”
są uregulowania ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych
pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości
finansowej niektórych przedsiębiorstw 1290. Zgodnie zaś z treścią art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy,
przez „środki publiczne” należy rozumieć również „środki przedsiębiorcy publicznego”.
Pojęcie „przedsiębiorcy publicznego” zostało z kolei zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt
4 ustawy i obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na
sposób działania oraz formę organizacyjno-prawną, w szczególności spółkę handlową,
spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oraz bank
państwowy, na którego działalność organ publiczny wywiera decydujący wpływ, niezależnie
od wpływu wywieranego na niego przez inne podmioty. Z kolei według Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, „środki publiczne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo państwowe, to przede
wszystkim ta immanentna część majątku narodowego, która przekazana jest przedsiębiorstwu
przez organ założycielski i mienie nabyte w trakcie działania przedsiębiorstwa, ale także
środki publiczne, z których przedsiębiorstwo to korzysta z różnych innych tytułów” 1291.
Dokonywana w doktrynie prawa karnego krytyka poglądu rozszerzającego zakresu
terminu „środki publiczne” oparta jest na kilku podstawowych, w moim przekonaniu
trafnych, argumentach.
Po pierwsze zatem, zdaniem niektórych autorów, nietrafne jest oparcie się przez Sąd
Najwyższy na uregulowaniach ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy
organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej
niektórych przedsiębiorstw 1292. Powołując się na zasady techniki prawodawczej 1293,

1289

Tamże.
Dz. U. Nr 191, poz. 1441 z późn. zm.
1291
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2005 r., II AKa 195/05.
1292
Zob. A. Barczak-Oplustil, Glosa…, s. 154-156; T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n..
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A. Barczak-Oplustil zauważa, iż wymagają one (w § 9), by w ustawie posługiwać się
określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw,
w szczególności ustawy określanej jako „kodeks” lub „prawo”. Odejście od tej zasady
powinno być wyraźnie zaznaczone w tekście ustawy, np. przez użycie zwrotu „w rozumieniu
niniejszej ustawy określenie … oznacza …” albo „ilekroć w niniejszej ustawie mowa o …,
należy przez to rozumieć …” 1294. Nie budzi zaś żadnych wątpliwości, ze podstawową ustawą
regulującą szeroko rozumiane kwestie z zakresu finansów publicznych jest ustawa
o finansach publicznych 1295. Tomasz Kanty zauważa w tym kontekście, iż o uniwersalności
tej ustawy świadczy to, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowania państwa bez niej,
natomiast ustawa o przejrzystości stosunków (…), na którą powołuje się Sąd Najwyższy, jest
całkowicie fakultatywna 1296. A. Barczak-Oplustil zwraca również uwagę na okoliczność, iż
zawarta w ustawie o przejrzystości stosunków (…) definicja „środków publicznych” nie ma
bez wątpienia znaczenia uniwersalnego, skoro zawiera ona zastrzeżenie, iż pojęcie to
obejmuje również środki przedsiębiorcy publicznego, a zatem jej znaczenie przejawia się
wyłącznie w rozszerzeniu na potrzeby tej ustawy zakresu znaczeniowego pojęcia zawartego
w ustawie podstawowej, a zatem ustawie o finansach publicznych 1297. Według poglądu
T. Kantego, który w moim przekonaniu należy podzielić, „trudno zaakceptować to, że sąd
odrzuca definicję środków publicznych z podstawowej dla finansów publicznych ustawy,
ustanawiającej zręby tych finansów, a w jej miejsce jako <<trafniejszą>> wskazuje ustawę o
dalece mniejszym znaczeniu dla nich” 1298. Autor zauważa również, że ustawa o przejrzystości
stosunków (…) weszła w życie w roku 2007, a zatem już po wprowadzeniu do k.k. w roku
2003 pojęcia „środki publiczne”. Termin ten występował zaś w chwili jego wprowadzenia do
k.k. w systemie prawnym w uregulowaniach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, która została zastąpiona ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r., ta zaś aktualnie
obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wszystkie kolejne ustawy o finansach

1293

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
1294
A. Barczak-Oplustil, Glosa…, s. 154.
1295
Tamże, s. 154-155. Por. również P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 49 i przywołaną przez tego autora literaturę
przedmiotu.
1296
T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.
1297
A. Barczak-Oplustil, Glosa…, s. 155 (przypis 12).
1298
T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.
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publicznych posługiwały się zaś zbliżonymi określeniami „środków publicznych”, czego
świadomość musiał mieć ustawodawca wprowadzając ten termin do art. 115 § 19 k.k. 1299.
Po drugie, jak słusznie zauważa T. Kanty, już na poziomie Konstytucji RP dochodzi
do rozróżnienia pojęć odnoszących się do majątku publicznego, w rozumieniu całokształtu
praw majątkowych przysługujących podmiotom publicznym (w tym w szczególności
Skarbowi Państwa) oraz do przychodów pieniężnych uzyskiwanych przez te podmioty. Na
oznaczenie majątku Konstytucja posługuje się takimi określeniami jak: „majątek państwowy”
czy „majątek komunalny”, zaś określając przychody pieniężne takimi zwrotami jak: „środki
publiczne” czy „środki państwowe” 1300. Autor zauważa, że błędne jest zatem traktowanie
nieruchomości należących do Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego jako
„środków publicznych”. Własność Skarbu Państwa to pojęcie szersze od środków
publicznych. Jak trafnie zauważa T. Kanty, „środki <<trwałe>> można określić mianem
mienia publicznego, majątku publicznego, ale nie środków publicznych, ponieważ zostało
ono zarezerwowane przez ustawodawcę dla jednego konkretnego typu praw majątkowych
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – przychodów i dochodów
o charakterze pieniężnym. I właśnie ustawa o finansach publicznych zawiera właściwą
definicję tego pojęcia”. Utożsamianie środków publicznych w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
z ogółem praw majątkowych przysługujących podmiotom publicznym (i obejmowaniem
zakresem tego pojęcia np. nieruchomości) stanowiłoby jego zdaniem przełamanie zakazu
wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Według Autora zatem, „środkami
publicznymi są tylko wartości pieniężne, nie będą nimi inne wartości, jak własność
nieruchomości, prawa autorskie, inne prawa majątkowe. Pojęcie to nie odnosi się do całego
mienia publicznego”.
Po trzecie, ewentualne odejście od znaczenia „środki publiczne” użytego w ustawie
o finansach publicznych, wymagałoby dokładnego uzasadnienia potrzeby takiej operacji, jak
również precyzyjnego zakreślenia zakresu jego desygnatów, czego nie uczynił Sąd
Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 października 2010 r. 1301. SN, podobnie
jak we wcześniejszym orzeczeniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, nie przedstawił jednak
jakiejkolwiek argumentacji na poparcie potrzeby szerszej wykładni pojęcia „środki
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Tamże.
Wszystkie kolejne cytaty za: T. Kanty, Glosa…, s. 145-159.
1301
A. Barczak-Oplustil, Glosa…, s. 155.
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publicznej”, uzasadniając ją wyłącznie enigmatycznie, potrzebami z punktu widzenia funkcji
prawa karnego 1302.
Po czwarte, zauważa się trafnie, iż „wbrew twierdzeniom SN, podstawowe znaczenie
w sferze funkcjonowania tych podmiotów ma zasada wolności gospodarczej oraz związana
z gospodarką wolnorynkową reguła efektywności gospodarowania, nie zaś interpretowana
w kontekście bliżej nieokreślonego i enigmatycznego interesu publicznego zasada
maksymalnie efektywnego zarządzania majątkiem publicznym. Co więcej, utworzenie na
bazie składników majątku publicznego podmiotów gospodarczych, w tym jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa, miało na celu zerwanie z nieefektywnym a tym samym
dysfunkcjonalnym z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego sposobem realizowania
określonych celów w istocie gospodarczych poprzez administracyjne, oparte na elementach
władczych <<zarządzanie, administrowanie i rozdysponowywanie składnikami majątku
publicznego>>. […]. Podstawą prowadzonej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
działalności gospodarczej jest w istocie majątek przekazany ze sfery publicznej, jednak
wykonywanie

funkcji

zarządczych

w

tych

spółkach

nie

polega

bynajmniej

na

administrowaniu lub rozdysponowywaniu tym majątkiem, lecz na efektywnym, zmierzającym
do osiągnięcia zysku zarządzaniu prowadzoną na bazie tego majątku działalnością
gospodarczą” 1303. W tym sensie podmioty takie uczestniczą w grze rynkowej na podobnych
zasadach, jak inne podmioty, o majątku prywatnym. Dlatego też, wyrażone w orzecznictwie
poglądy prowadzą do wykładni sprzecznej z jednym z podstawowych założeń k.k. z 1997 r.,
jakim było zerwanie z zasadą uprzywilejowanej ochrony mienia publicznego 1304.
Po piąte wreszcie, jak zauważa P. Kardas, opisywane podmioty prowadzą działalność
gospodarczą, „[…] nie wykonują natomiast bezpośrednio żadnych zadań ze sfery publicznej,
przynależnych

dla państwa lub

samorządu

terytorialnego

i

realizowanych

przez

zinstytucjonalizowane podmioty w interesie ogólnospołecznym. W szczególności zaś
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa co do zasady nie wykonują zadań zleconych
administracji państwowej lub samorządowej, nie realizują także innych zadań przynależnych
do sfery organów państwowych lub samorządowych” 1305. W konsekwencji, nie powinna im
przysługiwać szersza ochrona, niż innym podmiotom działającym na rynku. Argument ten
1302

Zob. A. Barczak-Oplustil, Glosa…, s. 149-160; P. Kardas, Kontrowersje…, s. 115-131.
Zob. P. Kardas, Kontrowersje…, s. 103.
1304
P. Kardas, Kontrowersje…, s. 115-131.
1305
P. Kardas, Kontrowersje…, s. 103-104.
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jest słuszny, należy jednak zauważyć, że nie ma on zastosowania w każdym przypadku
podmiotu wyposażonego w majątek publiczny, działającego na zasadach rynkowych. Istnieją
bowiem takie podmioty, które pomimo formalnego i majątkowego wyodrębnienia ze Skarbu
Państwa oraz działania w celu osiągnięcia zysku, realizują poza tym zadania zlecone
z zakresu administracji państwowej lub samorządowej (przede wszystkim w zakresie tzw.
administracji świadczącej), otrzymując często na taką działalność dotacje ze środków
publicznych. Szersze omówienie tej kategorii podmiotów znajduje się w dalszej części pracy.
W moim przekonaniu, powyższe argumenty sprawiają, że za w pełni trafny należy
uznać pogląd, zgodnie z którym pojęcie „środków publicznych” należy rozumieć zgodnie
z jego znaczeniem, nadanym przez przepisy ustawy o finansach publicznych. Termin ten
należy do języka prawnego i należy go rozumieć w sposób przewidziany w podstawowym
akcie prawnym regulującym finanse publiczne, tj. ustawie o finansach publicznych. Nie ma
żadnych argumentów przemawiających za szerszym rozumieniem tego terminu, odwołującym
się do uregulowań ustawy o przejrzystości systemu. „Środkami publicznymi” w rozumieniu
art. 115 § 19 k.k. są zatem wyłącznie kategorie środków pieniężnych wymienione w ustawie
o finansach publicznych. Definicję środków publicznych zawiera art. 5 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych 1306. Najważniejszą kategorią środków publicznych są dochody
publiczne 1307. Ustawa o finansach publicznych wyraźnie odróżnia od siebie „dochody
1306

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3 środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4) przychody budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku
jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych; 5) przychody jednostek sektora
finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
1307
Jak wynika z art. 5 ust. 2 ustawy, dochodami publicznymi są: 1) daniny publiczne, do których zalicza się:
podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych wynika z odrębnych ustaw; 2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych; 3)wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów
publicznych; 4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się
w szczególności: a)
wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, c)odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych
papierów wartościowych, d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 5) spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych; 6) odszkodowania należne jednostkom
sektora finansów publicznych; 7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu
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publiczne” i „przychody publiczne” – obie kategorie mieszczą się jednak w zakresie pojęcia
„środki publiczne” (art. 5). Jak podkreśla się w literaturze prawa finansowego, rozróżnienie to
ma swoje „lustrzane odbicie” w rozdzieleniu od siebie kategorii „wydatków publicznych”
i „rozchodów publicznych”. Zauważa się bowiem, że „przychody i rozchody są odrębnymi
elementami funkcjonowania budżetu w stosunku do dochodów i wydatków. Dochody
i wydatki mają charakter podstawowy, a przychody i rozchody uzupełniający, o cechach
bankowo-kredytowych. W systemie przychodów budżetowych dominujące znaczenie mają
przychody o charakterze zwrotnym. Dochody publiczne stanowią definitywne, a zatem
bezzwrotne, zasilenie finansowe władz publicznych, którego źródłem są dochody innych
podmiotów, a ich wydatkowanie oznacza ostateczne zużycie przez władzę publiczną.
Przychody bezzwrotne, np. wpływy z prywatyzacji lub nadwyżki budżetowe, mają znaczenie
marginalne” 1308.
Powstaje jednak pytanie, jak należy rozumieć pojęcie „jednostka organizacyjna
dysponująca środkami publicznymi”, a w szczególności użyty w tej zbitce językowej
czasownik „dysponować”. Wydaje się natomiast, że większych wątpliwości nie budzi zakres
terminu „jednostka organizacyjna”. Przede wszystkim stwierdzić należy, że ustawa nie
wprowadza tu wymogu posiadania przez daną jednostkę osobowości, a nawet zdolności
udzielonych poręczeń i gwarancji; 8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów
w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. Art. 5 ust. 3 ustawy zalicza również do środków publicznych: 1)
środki
pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego,
z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem
środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: a)
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, c) Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy; 3)środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki
Przejściowe;
4) środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: a)Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki,
o których mowa w: - art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1), - art. 3 ust. 2 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 5)
środki
przeznaczone
na
realizację: a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz.
UE L 210 z 31.07.2006, str. 1), b) programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1), c) Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2004-2009, d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2004-2009; 6) inne środki.
1308
Zob. L. Warzecha-Lipiec, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LEX/el. 2011, uwagi do art. 5.
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prawnej. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by taki wymóg wprowadzać w drodze
wykładni. Byłoby to zresztą niedopuszczalne z punktu widzenia reguły lege non distiguente.
Pojęciem „jednostka organizacyjna” posługuje się również ustawodawca w typie przestępstwa
sprzedajności w sektorze prywatnym (art. 296a § 1 k.k.). Na gruncie tego przepisu
w doktrynie prawa karnego zdecydowanie przeważa pogląd, iż należy je „[…] wykładać
zgodnie z regułami znaczeniowymi, jakie ten termin posiada w obrębie powszechnego języka
polskiego […]” 1309. W konsekwencji, „jednostka organizacyjna to podmiot (jednostka)
o wyodrębnionym majątku, mająca zorganizowaną strukturę wewnętrzną ujętą w ramy
organizacyjne oraz określone zasady prowadzenia spraw tej jednostki i reprezentowania
go na zewnątrz” 1310. Jak stwierdza P. Kardas, „dla uznania danego podmiotu za jednostkę
organizacyjną nie jest natomiast konieczne posiadanie przez ten podmiot osobowości
prawnej lub też przy braku osobowości prawnej zdolności prawnej nadanej przez
ustawę. Nie jest także wymagane istnienie szczególnych regulacji prawnych określających
zasady tworzenia takich jednostek, sposób ich funkcjonowania itp.” 1311. Cechą konstytuującą
„jednostkę organizacyjną” jest zatem posiadanie przez nią zorganizowanej, chociażby przez
ustalenia wewnętrzne, struktury wewnętrznej oraz zasad prowadzenia spraw i reprezentacji na
zewnątrz 1312. W moim przekonaniu uwagi te należy uznać za w pełni trafne i zachowujące
aktualność również na gruncie art. 115 § 19 in media parte k.k.
Za „jednostkę organizacyjną” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. można zatem uznać
przede wszystkim wszystkie podmioty tworzące sektor finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych 1313. Wszystkie wskazane powyżej podmioty

1309

Tak: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 20 do art. 296a, s. 543.
Tamże.
1311
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 21 do art. 296a, s. 544.
1312
Ibidem.
1313
Zgodnie z tym przepisem, sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy
administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich związki; 3)
jednostki
budżetowe;
4)
samorządowe
zakłady
budżetowe;5) agencje wykonawcze;6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze celowe;
8)Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9)Narodowy
Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska
Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury
oraz państwowe instytucje filmowe; 14)
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
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posiadają bowiem bez wątpienia strukturę wewnętrzną, określony sposób prowadzenia ich
spraw oraz reprezentacji zewnętrznej 1314.
1314

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające
osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają
na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Samorządowy zakład budżetowy (por. art. 14-16 ustawy i finansach
publicznych) to podmiot, tworzony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji
zadań własnych tej jednostki w zakresie: 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) targowisk i hal targowych, 6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 7a) pomocy
społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, 8) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym
w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem
naturalnego występowania, 9) cmentarzy. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na
podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 17 ustawy o finansach publicznych). Pojęcie to
jest ściśle związane z reżimem prawnym Unii Europejskiej. Obejmuje ono takie podmioty, jak: Agencja
Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Rezerw
Materiałowych, itp. (por. L. Warzecha-Lipiec, Komentarz…, uwagi do art. 17.). Instytucja gospodarki
budżetowej jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która:
1) odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania; 2) pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania
z uzyskiwanych przychodów. Instytucje gospodarki budżetowej mogą być tworzone przez: 1) ministra lub Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Rady Ministrów, udzieloną na jego wniosek; 2) organ lub
kierownika jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2 (czyli: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej
Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego
i Państwowej Inspekcji Pracy,jako organu wykonującego funkcje organu założycielskiego - art. 23 ust. 2
ustawy). Państwowe fundusze celowe są tworzone na podstawie odrębnych ustaw (art. 29 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych). Państwowe i samorządowe osoby prawne są tworzone na podstawie odrębnych ustaw
(art. 30 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Ustawa o finansach publicznych tworzy w tym zakresie jednak
istotne zastrzeżenie, iż w skład sektora finansów publicznych nie wchodzą przedsiębiorstwa, instytuty badawcze,
banki i spółki prawa handlowego (art. 9 pkt 14). Nazwy takie, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Państwowa Akademia Nauk
odnoszą się do konkretnych podmiotów, powołanych odpowiednimi ustawami. Jednostki organizacyjne Polskiej
Akademii Nauk to instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne oraz inne jednostki naukowe
prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe (art. 36 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r.
o Polskiej Akademii Nauk, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ). Pojęcie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest dookreślone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 217) . Uczelnie publiczne funkcjonują na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz.
572 z późn. zm.). Państwowe i samorządowe instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) . Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery,
operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne,
306

Wątpliwości występujące w nauce i orzecznictwie dotyczą przede jednak wszystkim
zagadnienia, czy za „jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi” mogą
zostać uznane wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy
o finansach publicznych, czy też w określonych sytuacjach można uznać, że również inne
jednostki mogą „dysponować środkami publicznymi”. W najszerszym ujęciu, za „jednostki
organizacyjne dysponujące środkami publicznymi” uznawani są także przedsiębiorcy, którym
przekazano środki publiczne w ramach pomocy publicznej 1315. Według J. Skorupki, „tym
samym za osobę pełniącą funkcję publiczną może zostać uznana osoba zatrudniona u osoby
fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, oraz w spółce jawnej, spółce partnerskiej,
spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., spółce akcyjnej, spółdzielni,
przedsiębiorstwie państwowym, jednostce badawczo-rozwojowej, przedsiębiorcy określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności
gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne
(przedsiębiorstwie zagranicznym), oddziałach przedsiębiorstw zagranicznych działających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, głównych
zakładach zagranicznych zakładów ubezpieczeń, a także u innych osób prawnych, jeżeli
wykonują

działalność

gospodarczą

i

podlegają

obowiązkowi

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółce cywilnej” 1316. Pogląd ten
uzasadniany jest tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1317, krajowe środki publiczne
mogą być przekazywane w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w ramach
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a zatem dla podmiotów będących
przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej 1318. Autor wskazuje
również, że art. 7 pkt 14 ustawy definiuje pojęcie „przedsiębiorcy publicznego”, jako każdy
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na który organ władzy publicznej ma
galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność niektórych
instytucji kultury jest normowana odrębnie. Wskazać tu należy przepisy określające funkcjonowanie muzeów
(ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), bibliotek (ustawa z
dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), państwowych instytucji filmowych
(ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz.
710 z późn. zm.) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii,
Dz. U. Nr 132, poz. 1111).
1315
Zob. J. Skorupka, Ochrona…, s. 73.
1316
J. Skorupka, Ochrona…, s. 73-74.
1317
Tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.
1318
J. Skorupka, Ochrona…, s. 73.
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decydujący, bezpośredni lub pośredni wpływ, w szczególności przedsiębiorstwo państwowe,
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo jednoosobową spółkę samorządu terytorialnego,
a także spółkę akcyjną lub spółkę z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego lub wymienieni wyżej przedsiębiorcy są podmiotami dominującymi
w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi 1319.
Wydaje się, że odpowiedź na postawione wyżej pytanie musi zostać poprzedzona
analizą uregulowań ustawy o finansach publicznych, jak również literatury i orzecznictwa
w tym zakresie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środki publiczne przeznacza
się na: 1) wydatki publiczne; 2) rozchody publiczne 1320, w tym na rozchody budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak wspomniano powyżej, ustawa rozróżnia
zatem od siebie „wydatki publiczne” od „rozchodów publicznych”, przy czym jedynie to
drugie pojęcie jest następnie uszczegółowione w ustawie 1321.
Jeśli idzie o wydatki publiczne, to w doktrynie prawa finansowego występują dwa
rodzaje

definicji

tego

terminu:

podmiotowe

i

przedmiotowe 1322.

Według

ujęcia

podmiotowego, wydatkami publicznymi są wydatki jednostek sektora finansów publicznych.
Natomiast zgodnie ze stanowiskiem akcentującym przedmiotowy charakter wydatków
publicznych, są nimi nakłady przeznaczone na realizację zadań publicznych.
Jak podkreśla się w nauce prawa finansów publicznych, przeznaczenie dwóch
wzmiankowanych wyżej kategorii (wydatków publicznych i rozchodów publicznych) jest
odmienne 1323. Jak podnosi C. Kosikowski, „[…] wydatki publiczne służą finansowaniu zadań
ujętych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, a także
w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych” 1324. Z kolei zdaniem
1319

Tamże.
Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy, rozchodami publicznymi są: 1) spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów; 2) wykup papierów wartościowych; 3) udzielone pożyczki i kredyty; 4) płatności wynikające
z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; 5) inne
operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością; 6) płatności związane
z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.
1321
L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…, uwagi do art. 6.
1322
Zob. L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…, uwagi do art. 6.
1323
Zob. C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2006, s. 87-88; L. Warzecha-Lipiec,
Ustawa…, uwagi do art. 6.
1324
C. Kosikowski, Sektor…, s. 87-88.
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L. Warzechy-Lipiec, „rozróżnienie wydatków od rozchodów opiera się na kryterium
ekonomicznym. Wydatki wiązać należy z redystrybucją definitywną (np. zapłata za towary
lub usługi, wypłata wynagrodzeń). Rozchody są związane z czasowym transferem środków.
Rozchody publiczne wynikają z konieczności realizacji zobowiązań zaciągniętych uprzednio
przez jednostkę sektora finansów publicznych (np. spłata pożyczki) albo wykonania
obowiązków umownych polegających na udostępnieniu publicznych zasobów finansowych
innym podmiotom (np. udzielenie pożyczki). Wydatki publiczne mają charakter ostateczny,
czyli bezzwrotny, a rozchody publiczne cechuje zwrotny charakter płatności. Wyodrębnienie
rozchodów umożliwia zachowanie przejrzystości budżetu. Spłata zobowiązań nie stanowi
wydatku publicznego. Wydatkiem jest natomiast spłata odsetek i obsługa długu”1325.
W przeciwieństwie do wydatków publicznych, rozchody publiczne nie służą bezpośredniemu
finansowaniu zadań publicznych. Podkreślić jednak należy, że mimo tego rozróżnienia
i odmiennego reżimu prawnego odnoszącego się do dokonywania wydatków i rozchodów
publicznych, kategorie te mają istotną wspólną cechę – są dokonywane co do zasady przez
jednostki sektora finansów publicznych.
Wydaje się, że pojęcie „dysponowania” środkami publicznymi w rozumieniu art. 115
§ 19 k.k. należy więc rozumieć jako dokonywanie wydatków publicznych i rozchodów
publicznych w ujęciu art. 6 ustawy o finansach publicznych. Powstaje więc pytanie, czy
dokonywać wydatków i rozchodów publicznych mogą wyłącznie jednostki sektora finansów
publicznych, czy też w określonych sytuacjach także inne podmioty.
Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych w doktrynie
prawa finansowego dominowało stanowisko, zgodnie z którym jedynie jednostki sektora
finansów publicznych mogą „dysponować” środkami publicznymi. Zdaniem autorów
prezentujących taki pogląd, z brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 1326
wynikało, że środki publiczne tracą swój „publiczny” charakter z momentem ich
przeznaczenia na wydatek lub rozchód publiczny1327. Pogląd ten występował również

1325

L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…uwagi do art. 6.
Przepis ten miał identyczne brzmienie, jak art. 6 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach
publicznych.
1327
Tak: E. Ruśkowski [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski
i J. Salachna, Gdańsk 2007, s. 82; J. Salachna, Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych a legalne pojęcie środków publicznych – wybrane aspekty, Finanse Komunalne z 2005 r., Nr 6, s. 32
i nast.; T. Robaczyński [w:] T. Robaczyński, P. Gryska, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz,
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w orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych 1328. Według E. Ruśkowskiego, „z art. 17 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych wynika, że momentem powstania wydatku jest kasowe jego wykonanie, tj.
wypływ środków z rachunku bankowego” 1329. Jak twierdziła J. Salachna, „[…] środkami
publicznymi są te środki pieniężne, które zostały otrzymane z określonych tytułów i źródeł
przez podmioty sektora finansów publicznych. [...] Środki pieniężne uzyskują status środków
publicznych w momencie ich przesunięcia (alokacji) z podmiotu prywatnoprawnego
(niezaliczanego do podmiotów sektora finansów publicznych) na podmiot sektora finansów
publicznych. [...]. Środki publiczne tracą przymiot (status) <<publiczności>> w chwili ich
wydatkowania lub rozchodowania na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych” 1330. Według P. Kryczki, środki tracą cechę „publiczności” w momencie ich
przekazania poza sektor finansów publicznych. Zdaniem E. Ruśkowskiego, „[…] o ile
wydatek lub rozchód publiczny dokonany jest na rzecz jednostki sektora finansów
publicznych, wówczas stanowi dochód lub przychód tej jednostki, a tym samym jest to
operacja obejmująca cały czas środki publiczne, bez zmiany ich statusu. Jeżeli jednak
wydatek lub rozchód publiczny dokonany jest na rzecz podmiotu nienależącego do jednostek
sektora finansów publicznych, wówczas w momencie kasowego wykonania tych operacji
środki publiczne przechodzą na rzecz tego podmiotu i tracą swój publiczny charakter
[podkreślenie moje – M. I.]. Nie ma dla tego faktu znaczenia, czy wydatkowane lub
rozchodowane środki podlegają w dalszym ciągu jakimkolwiek szczególnym reżimom (np.
dotacje budżetowe), czy też nie podlegają żadnym ograniczeniom przy dalszym
dysponowaniu nimi” 1331. Konkludując, autorzy ci byli zdania, że na gruncie poprzednio
obowiązującego stanu prawnego nie było możliwe, by jednostka nie zaliczana do sektora
finansów publicznych mogła gospodarować środkami publicznymi 1332. W konsekwencji,
uważali oni, iż odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie mogły
Warszawa 2006, s. 90; Ustawa o finansach publicznych. Ustawa prawo zamówień publicznych, wprowadzenie
P. Kryczko, Kraków 2005, s. 16.
1328
Zob. orzeczenie GKO z dnia 14 września 2006 r., nr DF/GKO/-4900-36/06/965, „Finanse Komunalne”
z 2007 r., Nr 7-8, s. 96 i nast.
1329
[w:] Ustawa..., s. 82.
1330
J. Salachna, Zakres..., s. 32 i nast.
1331
[w:] Ustawa..., s. 82.
1332
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa prawo zamówień publicznych, wprowadzenie P. Kryczko, Kraków
2005, s. 16; E. Ruśkowski, J. Salachna, Wpływ zmian regulacji zasad publicznej gospodarki finansowej na
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne z 2006 r., Nr 10,
s. 6 i nast.; J. Salachna, Zakres..., s. 32 i nast.
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ponieść osoby zatrudnione w jednostce nienależącej do sektora finansów publicznych,
otrzymującej dotacje publiczne i wydatkującej uzyskane w ten sposób środki niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
Powyżej opisany pogląd nie był jednak w pełni akceptowany, ani w piśmiennictwie,
ani w orzecznictwie sądów administracyjnych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W szczególności, zdaniem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie 1333, choć nie jest możliwe, by jednostki nienależące do
sektora finansów publicznych dysponowały środkami publicznymi, to posługując się w art.
4 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(określającym krąg podmiotowy osób podlegających tej odpowiedzialności) sformułowaniem
„podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do
wykorzystania lub dysponowania środki publiczne” miał na myśli środki publiczne
w momencie ich przekazania takiemu podmiotowi (np. w formie dotacji), a nie w chwili ich
faktycznego wydatkowania przez ten podmiot. W konsekwencji, osoby zatrudnione
w jednostce spoza sektora finansów publicznych, której przekazano dotację publiczną, mogły
odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powyższe stanowisko WSA
w Warszawie uzasadniał głównie względami natury funkcjonalnej.
W nowej ustawie o finansach publicznych, zdecydowano się na wprowadzenie
przepisu art. 4 ust. 1, który był „nowością normatywną”, bowiem w poprzednio
obowiązującym stanie prawnym brak było takiego uregulowania. Zgodnie z jego brzmieniem,
przepisy ustawy stosuje się do: 1) jednostek sektora finansów publicznych, 2) innych
podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
Jak podkreśla się w nauce prawa finansowego, brak odpowiednika art. 4 ust. 1 w poprzednio
obowiązujących ustawach o finansach publicznych wywoływał „[…] w piśmiennictwie
prawnofinansowym oraz orzecznictwie administracyjnym i sądowoadministracyjnym liczne
spory” 1334. Zdaniem L. Warzechy-Lipiec, choć ratio legis wprowadzenia art. 4 nie wynika ani
z uzasadnienia do projektu ustawy, ani z innych materiałów dokumentujących prace
legislacyjne, to miało ono na celu „[…] rozstrzygnięcie sporu istniejącego w doktrynie oraz
orzecznictwie administracyjnym i sądowoadministracyjnym w zakresie dopuszczalności

1333

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2007 r., V Sa/Wa
495/07, Lex nr 374351.
1334
L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…, uwagi do art. 4.
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egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – tekst jedn. Dz.
U. z 2013 r., poz. 168)1335. Aktualnie przyjmuje się, że „niejednolita kategoria określona
w pkt 2 obejmuje różne grupy podmiotów, tj. osoby fizyczne (np. prowadzące działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, osoby realizujące
zadania zlecone przez administrację rządową lub samorządową) lub grupy tych osób (np.
komitety społeczne różnych przedsięwzięć o charakterze publicznym), a także osoby prawne
(np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia,
organizacje samorządu gospodarczego lub samorządu zawodowego, kościoły i związki
wyznaniowe). Podmioty te otrzymują środki publiczne na podstawie ustawy o finansach
publicznych, ustaw odrębnych lub umów międzynarodowych, w celu wykonywania
nałożonych na nie lub przyjętych do realizacji zadań publicznych” 1336. Wprowadzenie
przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przesądziło więc, że istnieją inne,
poza jednostkami sektora finansów publicznych, podmioty, które „wykorzystują środki
publiczne lub dysponują nimi”. Wniosek taki musi w moim przekonaniu wywrzeć wpływ na
sposób wykładni pojęcia „dysponowanie środkami publicznymi” na gruncie art. 115 § 19 k.k.
Stanowisko utożsamiające pojęcie „jednostki organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi” (art. 115 § 19 k.k.) z jednostką sektora finansów publicznych (art. 9 ustawy
o finansach publicznych) jest szeroko rozpowszechnione w nauce prawa karnego 1337.
Przykładowo, zdaniem J. Giezka, dysponowanie środkami publicznymi oznacza „[…]
możliwość

decydowania

o

przeznaczeniu

tych

środków

oraz

sposobie

ich

wykorzystywania w zakresie realizacji celów (zadań) publicznych, na których
finansowanie środki te zostały przeznaczone, lub administrowanie (zarządzanie) tymi

1335

Tamże.
L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…, uwagi do art. 4.
1337
Zob. m. in.: W. Cieślak, M. Górtowski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2004
r., V KK 74/04, Palestra z 2006 r., Nr 1-2, s. 258; W. Wróbel, Prawnokarne regulacje przeciwdziałania
zjawiskom korupcji w administracji publicznej [w:] Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej,
red. M. Stec, K. Bandarzewski, Kraków 2009, s. 284-285; J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda,
Kodeks…, red. J. Giezek, wyd. 1, teza 10 do art. 115 § 19. Należy jednak zauważyć, że ostatni z wymienionych
autorów w kolejnym wydaniu redagowanego przez siebie Komentarza wycofał się, jak się zdaje, z tego
stanowiska. Jego pogląd trudno jednak uznać w tym zakresie za spójny. Por. J. Giezek [w:] J. Giezek,
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, wyd. 2, tezy 9-10 do art. 115 § 19.
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środkami, w tym w szczególności redystrybucję (rozdysponowywanie) tych środków”1338.
Według Autora, pojęcie dysponowania należy utożsamiać z użytym w art. 6 ustawy
o finansach publicznych zwrotem, iż środki publiczne przeznacza się na wydatki publiczne
i rozchody publiczne 1339.
Zbliżony pogląd wyraża J. Majewski, twierdząc, że zakres tego terminu obejmuje
„[…] jednostki, których działalność, jako służąca realizacji zadań publicznych, z założenia
ma być finansowana ze środków publicznych, oraz jednostki, do których zadań należy
administrowanie środkami publicznymi, w tym ich rozdysponowywanie […]” 1340. Zdaniem
Autora, chodzi tu przede wszystkim państwowe i samorządowe jednostki sektora finansów
publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych, a także „[…] inne
podmioty,

którym

Gospodarstwa

powierzono

Krajowego

administrowanie środkami

jako

podmiot

publicznymi

administrujący

Krajowym

(np.

Bank

Funduszem

Mieszkaniowym, utworzonym na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego […], skoro ów fundusz składa się ze
środków publicznych” 1341. Do podobnych wniosków dochodzi P. Kardas, zdaniem którego
„[…] dysponowanie środkami publicznymi rozumieć należy jako wykonywanie uprawnień
publicznoprawnych w odniesieniu do środków publicznych służących realizacji celów
publicznych” 1342.
zarządzanie,

Według

rozporządzanie

Autora,
oraz

„dysponowanie środkami
gospodarowanie

tymi

publicznymi

środkami.

obejmuje

Innymi

słowy,

dysponowanie środkami publicznymi oznacza możliwość decydowania o przeznaczeniu tych
środków oraz sposobów ich wykorzystywania w zakresie realizacji celów (zadań)
publicznych, na finansowanie których środki te zostały przeznaczone lub administrowanie
(zarządzanie) tymi środkami, w tym w szczególności redystrybucję (rozdysponowywanie)
tych środków. Pozwala to stwierdzić, że do kręgu jednostek dysponujących środkami
publicznymi zaliczyć należy państwowe i samorządowe jednostki sektora finansów

1338

Zob. J. Giezek [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, wyd. 2, teza 9 do art. 115
§ 19.
1339
Tamże.
1340
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 19, s. 1432. Podobnie również:
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 10a do art. 228, s. 1148-1149; P. Kardas,
Zatrudnienie…, s. 48; C. Nowak, Korupcja…, s. 345-346.
1341
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 19, s. 1432-1433.
1342
P. Kardas, Zatrudnienie…., s. 48.
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publicznych […] oraz inne jednostki, którym powierzono administrowanie tymi
środkami” 1343.
Inne stanowisko w omawianym zakresie wyraża T. Kanty. Według tego Autora,
„każda jednostka organizacyjna, niezależnie od tego, czy związana z sektorem prywatnym,
czy też publicznym, jeżeli tylko dysponuje środkami publicznymi, odpowiada wymogom
definicji z art. 115 § 19 k.k.” 1344. Jego zdaniem, przepis art. 9 pkt 14 ustawy o finansach
publicznych, definiujący „sektor finansów publicznych” nie ma w tym zakresie znaczenia,
ponieważ ustawa nie przesądza nigdzie, że jedynie jednostki sektora finansów publicznych
mogą dysponować środkami publicznymi. Wskazuje on również w tym kontekście na
brzmienie art. 4 ust. 1 ustawy. W innym jednak miejscu T. Kanty stwierdza, iż dysponowanie
środkami publicznymi musi wynikać wprost z przepisów, nie chodzi więc o sytuację
faktycznego dysponowania bez podstawy prawnej. W konsekwencji, jego zdaniem „nie jest
dysponowaniem środkami publicznymi przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
planowanie wydania dotacji lub subwencji, ponieważ w momencie ich uzyskania przestają
być środkiem publicznym, a stają się wydatkiem”. Autor zauważa, że przyjęcie odmiennego
rozumienia powodowałoby, że należałoby uznać, iż np. osoby zatrudnione w jednostce
organizacyjnej, która otrzyma pomoc ze środków publicznych stają się osobami pełniącymi
funkcje publiczne.
W moim przekonaniu, na gruncie obowiązującego stanu prawnego, w szczególności
aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych, nie sposób przyjąć stanowiska
ograniczającego pojęcie „jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi”
wyłącznie do jednostek sektora finansów publicznych. Nowa ustawa o finansach publicznych
wyraźnie wskazała w art. 4 ust. 1, iż przepisy ustawy stosuje się do: 1) jednostek sektora
finansów publicznych; 2) innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki
publiczne lub dysponują tymi środkami. Ustawodawca wprowadzając ten przepis
(odpowiednika którego nie było w poprzednio obowiązujących ustawach o finansach
publicznych) przesądził zatem, że poza jednostkami sektora finansów publicznych istnieją
również inne podmioty, które „wykorzystują” środki publiczne lub które „dysponują” tymi
środkami. Warto w tym kontekście również zauważyć, iż ustawa o finansach publicznych
wyraźnie
1343
1344

odróżnia

od

siebie

„dysponowanie”

Zob. P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 50.
Wszystkie cytaty za: T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.

314

środkami

publicznymi

od

ich

„wykorzystywania”. T. Kanty stwierdza również, że te dwa pojęcia należy również oddzielić
od „gromadzenia” środków publicznych 1345. Według Autora, „gromadzenie oznacza
pobieranie środków publicznych, wykorzystywanie jest równoznaczne z ich faktycznym
wydaniem, a dysponowanie związanie jest z planowaniem wykorzystania środków
publicznych i stanowi etap pośredni pomiędzy gromadzeniem a wykorzystaniem”. Zatem
„[…] definicja z art. 115 § 19 k.k. odnosiłaby się jedynie do tych jednostek organizacyjnych,
które posiadają uprawnienie do decydowania o tym, jaka część zgromadzonych środków
zostanie przeznaczona do wykorzystania – jakim podmiotom, w jakiej ilości i na jaki cel.
Dotyczyłoby to więc jedynie podmiotów, które biorą udział w planowaniu, we władczym
podziale środków, ale nie przy samych czynnościach prawnych i faktycznych zmierzających
do wykorzystania środków, np. w zakupie sprzętu potrzebnego do działania jednostki,
wypłaty wynagrodzeń pracownikom etc.”. Konsekwentnie, „otrzymanie środków publicznych
w konkretnym celu, czy też <<skorzystanie>> z nich w sposób, który beneficjentowi
uniemożliwia podjęcie decyzji, jak konkretnie te środki mają być wykorzystane, sprawia, iż
osoby zatrudnione przez tę jednostkę nie są osobami pełniącymi funkcję publiczną. Sytuacja
zmienia się diametralnie, jeżeli jednak organ posiada uprawnienie do decydowania o sposobie
wykorzystania środków, a przez to do dysponowania nimi”. Należy przy tym podkreślić, że
omawiany sposób wykładni koresponduje, jak się zdaje, z językowym znaczeniem
czasownika „dysponować”, który to oznacza on tyle co: „1. mieć coś do dyspozycji; 2.
wydawać polecenie, aby coś wykonano lub dostarczono” 1346, czy też „1. rozporządzać kimś
lub czymś, mieć coś do dyspozycji, 2. wydawać polecenia, kazać coś wykonać” 1347. Wydaje
się więc, iż wbrew stanowisku dominującemu w doktrynie prawa karnego, otrzymanie przez
daną jednostkę organizacyjną dotacji ze środków publicznych czyni z niej „jednostkę
organizacyjną dysponującą środkami publicznymi” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
Za zbyt daleko idące należy jednak uznać stanowisko, prezentowanego w doktrynie
prawa karnego przez J. Skorupkę 1348, według którego termin „jednostka organizacyjna
dysponująca środkami publicznymi” obejmuje także podmioty prywatne, które otrzymały
pomoc publiczną, dotację lub subwencję ze środków publicznych. O ile Autor ma słuszność
w przypadku podmiotów, które uzyskały dotację ze środków publicznych, to nie jest tak
1345

Wszystkie poniższe cytaty za: T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.
Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl, hasło: „dysponować”.
1347
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 1, Warszawa 1998, s. 459.
1348
Zob. J. Skorupka, Ochrona…, s. 73-74.
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w przypadku podmiotów otrzymujących pomoc publiczną w innej formie, w szczególności
w formie subwencji. Należy bowiem zauważyć, że w aktualnie obowiązującym stanie
prawnym nie ma możliwości, by subwencje były przyznawane podmiotom prywatnym. Jak
podkreśla się w nauce prawa finansowego, „subwencje (łac. subsidium, subventio - pomoc)
są świadczeniami publicznoprawnymi państwa na rzecz innych podmiotów publicznych,
będących prawnofinansowym odbiciem ustrojowego podziału zadań publicznych pomiędzy
państwem a tymi podmiotami. Są one świadczeniami o charakterze bezzwrotnym i ogólnym,
oraz - w odróżnieniu od dotacji - bezwarunkowym i nieodpłatnym, odznaczają się
obiektywnymi kryteriami ustalania kwot oraz samodzielnością organów stanowiących j.s.t.
w procesie wykorzystywania subwencji ogólnej” 1349.
Bez wątpienia również za „jednostkę organizacyjną dysponującą środkami
publicznymi” nie może zostać uznany podmiot nienależący do sektora finansów publicznych,
realizujący określone świadczenia, nawet stanowiące realizację zadań publicznych
i otrzymujący w zamian za to wynagrodzenie (zapłatę) od podmiotu należącego sektora
finansów publicznych. Nie będzie więc taką jednostką podmiot leczniczy (nie należący do
sektora finansów publicznych, w szczególności nie będący samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej bądź jednostką budżetową), wykonujący świadczenia opieki
zdrowotnej na rzecz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. kontraktem). Umowy zawierane przez NFZ
z tego rodzaju podmiotami, choć posiadają pewien pierwiastek publicznoprawny, co do
zasady są bowiem umowami prawa prywatnego. Sytuacja zaś byłaby odmienna, gdyby taki
podmiot leczniczy otrzymał dotację na prowadzoną działalność leczniczą.
Należy więc przyjąć, że podstawową kategorią „jednostek organizacyjnych
dysponujących środkami publicznymi” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. są podmioty należące
do sektora finansów publicznych (art. 9 ustawy o finansach publicznych). Poza tym do ich
grona należy zaliczyć inne podmioty (w tym podmioty sektora prywatnego), które posiadają
uprawnienie do dysponowania środkami publicznymi, w tym podmioty, które otrzymały do
wykorzystania dotację ze środków publicznych – o ile jednak jej otrzymanie pozwala
beneficjentowi dotacji na podejmowanie decyzji co do sposobu jej wykorzystania.
Przykładowo, podmiot otrzymujący dotację na realizację określonego zadania publicznego
z zakresu działalności kulturalnej (np. zorganizowanie koncertu muzyki poważnej),
1349

Zob. L. Warzecha-Lipiec, Ustawa…, uwagi do art. 124.
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posiadający możliwość podjęcia decyzji, jacy wykonawcy zostaną zaangażowani w ramach
jego wykonania, staje się „jednostką organizacyjną dysponującą środkami publicznymi”.
W innych jednak sytuacjach, dokonanie wydatku publicznego – a zatem przejście
własności środków publicznych z podmiotu sektora finansów publicznych na podmiot
nienależący do tego sektora – powoduje, że objęte nim środki tracą swój publiczny charakter,
a podmiot, który je otrzymał nie stanowi „jednostki organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi”.
Jak słusznie zauważa A. Barczak-Oplustil, „[…] zgodnie z art. 5 ustawy o finansach
publicznych, środkami publicznymi są dochody z mienia jednostek sektora finansów
publicznych, w tym przykładowo dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych, czy
dochód ze sprzedaży rzeczy i praw. Samo zaś mienie, którego właścicielem jest jednostka
sektora finansów publicznych, nie stanowi środków publicznych. W przypadku spółek
handlowych do dysponowania środkami publicznymi dochodzi w momencie wniesienia
udziałów do danej spółki czy kupna określonej kategorii akcji. Powstała spółka handlowa
stanowi jednak podmiot całkowicie niezależny od podmiotów uczestniczących w jej
tworzeniu i jej mienie stanowi własność wyłącznie spółki, jako podmiotu szeroko
rozumianego prawa handlowego. W związku z wniesieniem udziałów do spółki Skarbowi
Państwa czy jednostkom samorządu terytorialnego przysługują w stosunku do spółki pewne
roszczenia mające swoje zakorzenienie w kodeksie spółek handlowych. Nie czyni to jednak
z podmiotu będącego zobowiązanym wobec roszczenia podmiotu dysponującego środkami
publicznymi w rozumieniu art. 115 § 19” 1350. Spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego (w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa bądź
spółki z wyłącznym udziałem samorządu terytorialnego), prowadząc działalność gospodarczą,
ukierunkowaną na osiągnięcie zysku, nie dysponują środkami publicznymi. Nie są
jednostkami sektora finansów publicznych, na co wprost wskazuje art. 9 pkt 14 in fine ustawy
o finansach publicznych. Co do zasady więc spółki takie nie są „jednostkami organizacyjnymi
dysponującymi środkami publicznymi”.
Podobnie jak ze spółkami kapitałowymi z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu
terytorialnego rzecz ma się z przedsiębiorstwami państwowymi. Zgodnie z treścią art.
1 ustawy
1350

o

przedsiębiorstwach

państwowych,

przedsiębiorstwo

państwowe

A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 11 do art. 228, s. 1149-1150.
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jest

samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym
osobowość prawną. Przedsiębiorstwa państwowe są zatem podmiotami odrębnymi od Skarbu
Państwa, za zobowiązania którego Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności (art. 40
§ 1 zd. 1 k.c.). Majątek przedsiębiorstwa państwowego jest odrębny od majątku innych
państwowych osób prawnych 1351. Jak zauważa A. Kidyba, „przedsiębiorstwo państwowe
zostaje wyposażone w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie
erekcyjnym. Majątek ten stanowi podstawę jego funkcjonowania. Środki te mają charakter
pierwotny, gdyż w toku działalności przedsiębiorstwa następuje przyrost lub obniżenie
wartości tego majątku. […] Mienie, w które przedsiębiorstwo zostało wyposażone, stanowi
fundusz założycielski przedsiębiorstwa. Natomiast fundusz własny przedsiębiorstwa
odzwierciedla

wartość

założycielskiego”

1352

majątku

przedsiębiorstwa

po

odliczeniu

funduszu

. Z kolei przepis art. 9 pkt 14 in fine ustawy o finansach publicznych

wprost wyłącza przedsiębiorstwa państwowe z sektora finansów publicznych. Wyposażenie
zatem w akcie założycielskim przedsiębiorstwa państwowego przez organ założycielski
(należący do sektora finansów publicznych) w określony majątek powoduje, iż majątek ten
„przepływa” z sektora finansów publicznych poza ów sektor. Co do zasady więc
przedsiębiorstwo państwowe nie stanowi „jednostki organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi”.
Stosownie do dyspozycji art. 9 pkt 14 in fine ustawy o finansach publicznych,
z sektora finansów publicznych wyłączono również banki państwowe. Podmioty takie,
stanowiące odrębną formę organizacyjną, mogą być tworzone rozporządzeniem Rady
Ministrów na podstawie przepisów art. 14 i n. ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe 1353. Banki państwowe (podobnie jak pozostałe dwie kategorie banków, tj. banki
działające w formie spółek akcyjnych i banki spółdzielcze) posiadają osobowość prawną (art.
2 Prawa bankowego), a zatem podobnie jak przedsiębiorstwa państwowe są podmiotami
odrębnymi od Skarbu Państwa, posiadającymi własny majątek. Wyposażenie ich w majątek
wydzielony z majątku Skarbu Państwa następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
(art. 14 ust. 2 Prawa bankowego), które powoduje, iż przekazany w ten sposób majątek traci
charakter środków publicznych. Co do zasady więc banków państwowych nie można uznać
za „jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi”.
1351

Zob. A. Kidyba, Prawo…, s. 688.
Tamże.
1353
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.
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Powyższe rozważania odnoszące się do banków państwowych, utworzonych na
podstawie przepisów ustawy – Prawo bankowe, są jednak czysto teoretyczne, albowiem
aktualnie nie funkcjonuje ani jeden taki podmiot 1354. Jedynym podmiotem prawnym, do
którego w pewnym zakresie stosuje się reżim uregulowany w art. 14 – 19 Prawa bankowego,
jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który został jednak utworzony w inny sposób. Jak
wynika bowiem z treści art. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego 1355, BGK utworzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30
maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 46, poz. 477), jest bankiem państwowym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Powyższe oznacza, że w zakresie
nieuregulowanym w ustawie o BGK, do banku tego stosuje się przepisy Prawa bankowego.
Wydawać być się zatem mogło, iż skoro BGK nie należy do sektora finansów publicznych
(co wynika z art. 9 pkt 14 in fine ustawy o finansach publicznych), to nie można go uznać za
jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi. Tak jednak nie jest, a podmiot
ten bez wątpienia wchodzi w zakres tego pojęcia 1356. Rzecz bowiem w tym, że do
podstawowych zadań BGK należy m. in. obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub
przekazanych temu podmiotowi na podstawie odrębnych ustaw (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
BGK). Jak słusznie zauważa C. Kosikowski, skoro zadania BGK obejmują administrowanie
licznymi państwowymi funduszami celowymi, które są przecież objęte reżimem sektora
finansów publicznych, to nie można w zakresie dysponowania przez ten bank funduszami
uznać, iż nie stanowi on podmiotu sektora finansów publicznych 1357. W świetle powyższych
rozważań należy więc uznać, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest „jednostką
organizacyjną dysponującą środkami publicznymi” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k.
Należy jednak podkreślić, że podmioty takie jak spółki kapitałowe z udziałem Skarbu
Państwa lub samorządu terytorialnego bądź przedsiębiorstwa państwowe także mogą
otrzymywać na prowadzoną działalność dotacje ze środków publicznych. W takiej sytuacji,
mogą one zostać uznane za „jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi” na
podobnych zasadach, jak podmioty prywatne. Możliwość otrzymywania dotacji przez takie
spółki prawa handlowego jest wprost przewidziana w niektórych aktach normatywnych rangi
1354

C. Kosikowski, Sektor…, s. 49 (przypis 62).
Dz. U. Nr 65, poz. 594 z późn. zm.
1356
Podobnie: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 9 do art. 115 § 19, s. 1433.
1357
Zob. C. Kosikowski, Sektor…, s. 49 (przypis 62).
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ustawy. Przykładowo można wymienić uregulowania zawarte w ustawie o działalności
leczniczej. W szczególności zgodnie z jej art. 115 ust. 3 i 4, spółka kapitałowa w której Skarb
Państwa lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51%
kapitału zakładowego, może otrzymać dotację na cele określone w art. 114 ust. 1 pkt 1 - 6
ustawy 1358.
Podobnie, za „jednostkę dysponującą środkami publicznymi” należy uznać
organizację pożytku publicznego, która na podstawie umowy z podmiotem administracji
publicznej otrzymała dotację na realizację zadań publicznych. Art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1359 wymienia ponad
trzydzieści kategorii zadań publicznych 1360, które mogą zostać zlecone tzw. organizacjom

1358

Cele te to: 1) realizacja zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2)
remonty; 3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 4) realizacja
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 5) cele określone w odrębnych przepisach oraz
umowach międzynarodowych; 6) realizacja programów wieloletnich.
1359
Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
1360
Do zadań tych należą między innymi zadania w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrony i promocji
zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; obronności państwa
i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwa i ochrony
ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; pomocy Polonii
i Polakom za granicą; działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocji Rzeczypospolitej
Polskiej za granicą; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz organizacji
pozarządowych.
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pożytku publicznego 1361. Zlecenia dokonują organy administracji publicznej w drodze umowy
na podstawie konkursu ofert rozstrzyganego przez dany organ 1362. Umowa obejmuje z jednej
strony zobowiązanie organizacji pożytku publicznego do realizowania określonych zadań
publicznych, a z drugiej strony zobowiązanie organu administracji publicznej do przekazania
dotacji na realizację tych zadań 1363.
Nie spełnia kryteriów definicyjnych z art. 115 § 19 in media parte k.k. osoba, która
wykonuje wyłącznie czynności usługowe na rzecz jednostki organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi. Pojęcie to należy rozumieć w sposób tożsamy, jak na gruncie art. 115
§ 13 k.k., zawierającego definicję „funkcjonariusza publicznego” 1364.
Wydaje się, że zaproponowany powyżej sposób wykładni pojęcia „osoba zatrudniona
w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe” pozwala na osiągnięcie optymalnego zakresu kryminalizacji
przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym, jak również innych typów czynów
zabronionych, których znamieniem jest „osoba pełniąca funkcję publiczną”.
2.2.5. Osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej
zostały określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę
międzynarodową.
Ostatni z członów definicji, zawartej w art. 115 § 19 k.k. budzi, jak się zdaje,
najwięcej wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych w doktrynie prawa karnego
i judykaturze Sądu Najwyższego 1365.
Zgodnie z trafnym poglądem części doktryny prawa karnego 1366, ponieważ skoro
ustawodawca posłużył się w treści art. 115 § 19 in fine k.k. koniunkcją między terminami
„uprawnienie” i „obowiązek” (łącząc je spójnikiem „i”), to „[…] ścisła wykładnia tego
1361

„Organizacjami pożytku publicznego” są, zgodnie z art. 3 ustawy, niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości
prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Pojęcie to nie obejmuje
partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji
tworzonych przez partie polityczne.
1362
Zob. J. Zimmermann, Prawo..., s. 146.
1363
Zob. art. 16 ustawy.
1364
Por. rozważania powyżej.
1365
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 13 do art. 115 § 19, s. 1434; P. Kardas,
Zatrudnienie…, s. 28
1366
Zob. P. Wiatrowski, Glosa do postanowienia SN z dnia 23 października 2003 r., IV KK 265/02, Państwo
i Prawo z 2006 r., Nr 2, s. 124; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 15 do art. 228, s.
1155.
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przepisu nakazywałaby zatem przyjąć, iż jeżeli w ustawie lub umowie międzynarodowej
zostałyby określone tylko uprawnienia albo tylko obowiązki określonego podmiotu
w zakresie działalności publicznej, wykluczone byłoby uznanie go za osobę pełniącą funkcję
publiczną” 1367. Odmienna interpretacja stanowiłaby w mojej ocenie niedopuszczalną
w prawie karnym wykładnię wykraczającą poza granice językowe tekstu prawnego, wobec
jednoznacznego brzmienia przepisu.
Nie ma również, jak się zdaje, wątpliwości, iż uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej mogą zostać przyznane określonemu podmiotowi (lub – patrząc na to
z innego punktu widzenia – nałożone na określony podmiot) wyłącznie przez akt prawny
rangi „ustawy” lub „umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską”. Pojęcia te
należy rozumieć w znaczeniu, jakie nadaje im Konstytucja RP. Jak zauważa P. Kardas,
„ustawa

to

akt

normatywny

uchwalony

przez

Sejm

Rzeczypospolitej

Polskiej

w przewidzianym przez Konstytucję RP trybie, podpisany przez Prezydenta RP
i opublikowany w Dzienniku Ustaw” 1368. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, ustawa
należy do źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli idzie o pojęcie „umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską”, to przyjąć należy, że obejmuje ono nie
tylko umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, lecz
także umowy ratyfikowane bez takiej zgody, a nawet umowy międzynarodowe, którymi
Rzeczpospolita Polska jest związana na mocy innego rodzaju aktu, niż ratyfikacja. Nie ma
przy tym znaczenia okoliczność, że „wszelkie inne umowy międzynarodowe zawarte w trybie
innym niż ratyfikacja nie są źródłem prawa w polskim systemie prawa” 1369. W pierwszej
kolejności zauważyć bowiem trzeba, że zgodnie z treścią art. 9 Konstytucji RP,
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Termin „wiążące
RP prawo międzynarodowe” nie ogranicza się wyłącznie do ratyfikowanych umów
międzynarodowych. Stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r.
o umowach międzynarodowych 1370, umowa międzynarodowa oznacza porozumienie między
Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego,
regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym
dokumencie czy w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez
1367

A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 15 do art. 228, s. 1155.
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 36 do art. 296, s. 493.
1369
Tamże.
1370
Dz. U. z 2000 r., Nr 39, poz. 443 z późn. zm.
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względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem
administracji rządowej właściwego dla spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa. Jak
wynika z przepisów art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o umowach międzynarodowych,
związanie Rzeczpospolitej Polskiej umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej przez
ratyfikację lub zatwierdzenie albo może nastąpić w drodze podpisania, wymiany not lub
w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe.
W tym kontekście nasuwa się kilka wątpliwości. Po pierwsze, czy źródłem uprawnień
i obowiązków, o których mowa w art. 115 § 19 k.k. mogą być przepisy prawa zawarte
w aktach rangi podustawowej (zwłaszcza rozporządzeniach) wydanych na podstawy delegacji
ustawowej przez upoważniony organ. Po drugie, czy za źródło takie mogą zostać uznane
przepisy prawa stanowione przez organizację międzynarodową, w przypadku gdy możliwość
taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej tę
organizację (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP). Chodzi tu oczywiście o akty prawne wydawane
we właściwej procedurze przez organy Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisem art. 91 ust.
3 Konstytucji RP, stosowane są one bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji
z ustawami.
Jeśli idzie o pierwszą z poruszonych powyżej kwestii, to wydaje się, że nie można
uznać za objętej zakresem ostatniego członu definicji z art. 115 § 19 k.k. sytuacji, gdy
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej zostały określone w akcie rangi
podustawowej. Skoro bowiem ustawodawca wprost wskazuje, że źródłem uprawnień
i obowiązków ma być „ustawa” lub „umowa międzynarodowa” (przy czym terminy te
posiadają swoje ustalone znaczenie, zarówno w języku prawnym, jak i prawniczym), to nie
można ich rozszerzać na akty niższej rangi. W szczególności dotyczy to rozporządzeń, nawet
jeżeli wydane zostały zgodnie z upoważnieniem ustawowym. Przeciwko takiemu rozwiązaniu
przemawia również okoliczność, że omawiane akty posiadają niższą rangę w hierarchii źródeł
prawa powszechnie obowiązującego, niż akty normatywne wskazane w art. 115 § 19 in fine
k.k. Gdyby ustawodawca chciał objąć je zakresem omawianej definicji, mógłby posłużyć się
zwrotem: „akt prawny powszechnie obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej” zamiast
„ustawa” i „wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa”.
Należy przyznać, że wskazany powyżej sposób wykładni pojęcia „ustawa” nie
odpowiada przyjmowanemu w doktrynie prawa karnego interpretacji tego terminu na gruncie
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art. 296 § 1 k.k. 1371, a także art. 4 § 1 k.k. 1372 Przykładowo, zdaniem P. Kardasa, „za źródło
obowiązków lub uprawnień w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi lub
działalnością gospodarczą uznać należy, obok przepisu zawartego w ustawie, przepisy
zawarte w aktach podustawowych i rozporządzeniach, wydane na podstawie delegacji
ustawowej przez upoważniony organ” 1373. Według tego Autora natomiast „nie można uznać
za źródło uprawnień i obowiązków przepisów zawartych w aktach podustawowych wydanych
bez odpowiedniej delegacji lub zawierających normy przekraczające zakres ustawowego
upoważnienia” 1374. Stanowisko to uzasadnia się tym, że „[…] nie wszystkie kwestie mogą
zostać uregulowane w ustawach, niektóre zostają dopiero ujęte w aktach wykonawczych”1375.
Z kolei na gruncie art. 4 k.k. zauważa się, iż przez „ustawę” rozumieć należy cały
obowiązujący w danym czasie stan prawny odnoszący się do badanego czynu 1376.
W moim przekonaniu w k.k. z 1997 r. nie posłużono się terminem „ustawa”
w jednolitym znaczeniu. Należy tu wyraźnie odróżnić od siebie regulację zawartą w art. 4
k.k., służącą stworzeniu podstaw tzw. reguł intertemporalnych w prawie karnym od regulacji
zawartych w poszczególnych typach czynów zabronionych, gdzie słowo „ustawa” staje się
elementem znamion typu czynu zabronionego. Odmienny kontekst przemawia w moim
przekonaniu za odmienną wykładnią tego słowa. W pierwszym przypadku szerokie
rozumienie terminu „ustawa” ma swoje uzasadnienie aksjologiczne 1377 i – co istotne – nie
powoduje niekorzystnych skutków dla sprawcy. Inaczej rzecz ma się przy ekstensywnej
wykładni tego pojęcia w sytuacji, gdy stanowi ono element znamion typu czynu zabronionego
(np. art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 115 § 19 in fine k.k. czy art. 296 § 1 k.k.). Wówczas
1371

Przepis ten wskazuje jako źródła obowiązku zajmowania się działalnością gospodarczą lub sprawami
majątkowymi określonych tam podmiotów: a) przepis ustawy, 2) decyzję właściwego organu, 3) umowę.
1372
Gdzie mowa jest o „ustawie nowej” i „ustawie obowiązującej poprzednio”.
1373
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 36 do art. 296, s. 493. Por. również S. Giżowska-Szarek,
Zajmowanie się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą jako znamię przestępstwa z art. 296
§ 1 k.k., Prokuratura i Prawo z 2007 r., Nr 7-8, s. 149. Przeciwnie na gruncie tego przepisu: J. Skorupka, Typy
przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura i Prawo z 1998 r., Nr 2, s. 22. Zdaniem tego autora, „[…]
obowiązek zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą wynikać musi z przepisu
ustawy, a nie przepisu prawa. Wyraźnie podkreślony więc został prymat ustawy w hierarchii źródeł prawa jako
źródła prawa nakładającego obowiązki”.
1374
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 36 do art. 296, s. 493
1375
Zob. S. Giżowska-Szarek, Zajmowanie…, s. 149.
1376
Zob. m. in.: A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 6 do art. 4, s. 106; R. Dębski, Pozaustawowe
znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego
nie określonych w ustawie, Łódź 1995, s. 130; W. Wróbel, Zmiana normatywna i przepisy intertemporalne
w prawie karnym, Kraków 2003, s. 508-515.
1377
Por. W. Wróbel, Zmiana…, s. 508-515.
324

interpretacja omawianego terminu obejmująca jego zakresem także akty podustawowe
powoduje brak jasności dla odbiorcy normy prawnej (w tym przypadku np. osoby, której
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej zostały określone wyłącznie
w rozporządzeniu)

co

do

zakresu

penalizacji

–

i

jest

dla

niego

niekorzystne

(w przeciwieństwie do sytuacji opisanej w art. 4 k.k.). Z tego powodu takie stanowisko
prezentowane przez część autorów na gruncie art. 296 k.k. jest w moim przekonaniu
niesłuszne.
Wydaje się, że inaczej rzecz ma się z przepisami prawnymi wydawanymi przez
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska (w szczególności
przez Unię Europejską). W szczególności podkreślić należy, że uprawnienie do wydawania
takich aktów, wiążących powszechnie na terytorium RP, organy Unii Europejskiej nabyły na
podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą, wyrażoną w ustawie,
poprzedzoną również szczególnym trybie wynikającym z art. 90 Konstytucji RP.
W szczególności zgodę na ratyfikację tej umowy 1378 wyraził Naród w referendum. Trzeba też
podkreślić, że zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, przepisy takie w razie kolizji mają
pierwszeństwo nad ustawami. Stoją zatem w hierarchii źródeł prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej powyżej ustaw. Wydaje się zatem, iż nie ma
przeszkód dla przyjęcia, że takie akty normatywne mogą określać uprawnienia i obowiązki
w zakresie działalności publicznej w rozumieniu art. 115 § 19 in fine k.k. 1379. Warto w tym
kontekście wskazać również na trafne stanowisko w tej materii zaprezentowane przez
C. Nowak, zdaniem której uznanie kompetencji w zakresie działalności publicznej
określonych w aktach prawa wtórnego Unii Europejskiej (np. funkcjonariuszy OLAF, który
1378

Czyli Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką
Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem
Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii,
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką
Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką
Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Tekst polski
opublikowany w: Dz. U. z 2004 r., poz. 90, poz. 864.
1379
Inaczej J. Potulski, Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2004, teza 13 do art. 115 § 19. Zdaniem
tego autora pominięcie w końcowej części omawianej definicji tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej sprawia,
że nie można uznać za osobę pełniącą funkcję publiczną osoby, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej zostaną określone np. w rozporządzeniu Unii Europejskiej.
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utworzony został decyzją Komisji Europejskiej) nastąpiło na podstawie art. 2 Części I Aktu
przystąpienia stanowiącego integralną część Traktatu o akcesji do UE 1380.
Zdaniem J. Skorupki, do wiążących Polskę umów międzynarodowych, uznających
obowiązki i uprawnienia wskazanych w nich osób za wchodzące w zakres działalności
publicznej, o których mowa w art. 115 § 19 in fine k.k. wchodzą takie akty prawa
międzynarodowego, jak: Konwencja w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani
są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej,
sporządzona na podstawie art. K 3 ust. 2 lit. c Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencja
OECD

o

zwalczaniu

przekupstwa

zagranicznych

funkcjonariuszy

publicznych

w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz Prawnokarną Konwencję Rady Europy
o korupcji 1381. Autor zauważa, że wzmiankowane konwencje zawierają odpowiednie definicje
takich terminów, jak m. in. „funkcjonariusz publiczny” czy „urzędnik krajowy” 1382. Wydaje
się jednak, iż ten pogląd nie jest trafny z kilku powodów, na co słusznie zwróciła uwagę
C. Nowak. Po pierwsze, wzmiankowane akty prawa międzynarodowego nie mają charakteru
samowykonalnego i nie określają samodzielnie zakresu uprawnień lub obowiązków danych
osób w zakresie działalności publicznej, a jedynie stwierdzają, że takie osoby powinny
podlegać odpowiedzialności karnej za łapownictwo 1383. Argument ten jest w sposób
oczywisty zasadny – żadna z wymienionych powyżej konwencji nie określa żadnych
obowiązków i uprawnień wymienionych w niej kategorii osób. Konwencje te stanowią
natomiast przesłankę do takiego określenia w prawie polskim definicji osoby pełniącej
funkcję publiczną, by objąć nią wszelkie osoby, o które chodzi w tych definicjach 1384. Po
drugie, twierdzenie J. Skorupki przynajmniej w odniesieniu do jednej z opisanych przez niego
konwencji (Konwencji UE) obarczone jest błędem logicznym idem per idem, ponieważ nie
określa ona samodzielnej definicji, lecz odsyła do definicji zawartej w uregulowaniach
krajowych 1385. Akceptacja stanowiska prezentowanego przez Autora doprowadziłaby więc do
sytuacji, w której definicja zawarta w prawie polskim odsyłałaby do definicji zawartej
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Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 350-351.
Zob. J. Skorupka, Ochrona…, s. 75-76.
1382
Tamże.
1383
C. Nowak, Korupcja…, s. 351.
1384
Tamże, s. 352.
1385
Tamże.
1381
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w prawie międzynarodowym, która z kolei z powrotem odsyłałaby do prawa polskiego 1386.
Takiego rezultatu wykładni w moim przekonaniu nie można zaakceptować.
W następnej kolejności zająć się należy analizą terminów „uprawnienie”
i „obowiązek”. Oba występują w k.k. nie tylko na gruncie art. 115 § 19 k.k. Należy w tym
kontekście wskazać na przepisy art. 231 § 1 k.k. 1387, art. 296 § 1 k.k. 1388 oraz art. 296a
§ 1 k.k. 1389. Omawiane pojęcia nie są w żaden sposób zdefiniowane. Wydaje się, że ze
względu na charakter tych terminów, należy odwołać się do ich znaczenia przyjmowanego
w literaturze z zakresu teorii prawa. I tak, przez „uprawnienie” rozumieć należy „[…]
przyznane danemu podmiotowi kompetencje, przyzwolenie i prawo do określonego
działania” 1390. Z kolei „obowiązek” oznacza „[…] ciążącą na danej osobie powinność
postępowania

w

określony

sposób,

tj.

dokonywania

określonych

czynności

lub

powstrzymywania się od ich dokonywania” 1391.
Powstaje również pytanie, jak należy rozumieć zawarte w art. 115 § 19 in fine k.k.
zastrzeżenie, że uprawnienia i obowiązki mają być określone lub uznane przez ustawę lub
umowę międzynarodową. Wątpliwość przy tym dotyczy znamienia „uznane”, wydaje się
bowiem, że znaczenie słowa „określone” jest jednoznaczne. Przez „uznanie” należy zatem
rozumieć, zdaniem B. Mik, afiliację przez dany porządek prawny normy, którą wykreował
inny porządek 1392. Jako przykład takiej sytuacji Autorka podaje regulację art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 1393. Nawiązując do tego
poglądu C. Nowak stwierdza, że, „[…] uprawnienia takich osób są uznane w polskiej ustawie,
a zatem honorowane przez państwo polskie i przyznane jest im prawo wykonywania zawodu
w Polsce” 1394. Zgadzając się z powyższym poglądem, należy jednak wyraźnie zastrzec, że
1386

Ibidem.
Gdzie mowa o „przekroczeniu uprawnień” lub „niedopełnieniu obowiązków”.
1388
Mówiącym o „nadużyciu uprawnień” lub „niedopełnieniu obowiązków”.
1389
„Nadużycie uprawnień” lub „niedopełnienie obowiązków”.
1390
P. Kardas, Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych z 2006 r., Nr 2, s. 115; tenże [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 53 do art. 296, s. 500. Por.
również przywołaną przez tego Autora literaturę przedmiotu
1391
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 54 do art. 296, s. 501.
1392
Zob. B. Mik, Nowela…, s. 146. Podobnie: C. Nowak, Korupcja…, s. 350-351.
1393
Dz. U, Nr 87, poz. 954 z późn. zm. Ustawa ta aktualnie już nie obowiązuje. Została bowiem zastąpiona
ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 694).
1394
C. Nowak, Korupcja…, s. 351.
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chodzić ma o uprawnienia do wykonywania takich zawodów, których wykonywanie może
zostać uznane za „działalność publiczną”. Jako całkowicie nieadekwatny wydaje się w tym
kontekście podany przez C. Nowak przykład niemieckiego adwokata, uzyskującego w Polsce
uznanie kwalifikacji zawodowych 1395. W żaden sposób nie można bowiem, w moim
przekonaniu, uznać wykonywania zawodu adwokata za realizację uprawnień i obowiązków
w zakresie działalności publicznej 1396.
Najbardziej niejasny w omawianym fragmencie definicji z art. 115 § 19 k.k. zdaje się
być termin „działalność publiczna”. Przyjmuje się, że użycie takiego właśnie sformułowania
prowadzi do bardzo szerokiego ujęcia zakresu podmiotowego przestępstwa sprzedajności
w sektorze publicznym, co spotyka się z krytyką przedstawicieli doktryny 1397. Zarzuty
krytyków takiego właśnie określenia ostatniego członu definicji zawartej w art. 115 § 19 k.k.
sprowadzają się do twierdzenia, że ujęcie takie powoduje „rozmycie” przedmiotu ochrony
przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym (art. 228 i 229 k.k.) 1398. Według M. Filara,
dla określenia, czy dana osoba pełni funkcję publiczną, nie powinien mieć znaczenia fakt, że
dana osoba nominalnie zajmuje stanowisko wiążące się z kompetencją do podejmowania
działań o charakterze publicznym (co autor określa jako „aspekt nomenklaturowy”), lecz to,
że dana czynność, jaką osoba zgodnie z prawem podejmuje, kreuje skutki w sferze
publicznoprawnej 1399. Według autora, poprawniejsza była pierwotna wersja projektu art. 115
§ 19 in fine k.k., zawierająca sformułowanie „osoba podejmująca czynność o znaczeniu
publicznym” 1400. Zdaniem P. Bachmata, dobór szerokich kryteriów funkcji publicznej w art.
115 § 19 k.k. powoduje w konsekwencji, że „prawnokarna ochrona może przysługiwać
działalności nie mającej nic wspólnego z wykonywaniem zadań administracji publicznej, jak
np.

działalności

własnej

organizacji

społecznych,

a

nawet

działalności

innych

niepaństwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, o ile
tylko uprawnienia i obowiązki osób, które je reprezentują zostały określone lub rozpoznane

1395

Tamże, s. 353.
Por. rozważania poniżej.
1397
Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność karna za łapownictwo (rozważania na tle projektowanych nowelizacji
kodeksu karnego), Przegląd Sądowy z 2002 r., Nr 7-8, s. 24-25; M. Filar, Zakres..., s. 66-67; P. Bachmat,
Przedmiot…cz. II, s. 4-5.
1398
Tak: P. Bachmat, Przedmiot...cz. II, s. 4.
1399
M. Filar, Zakres..., s. 66-67.
1400
Tamże, s. 67.
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przez ustawę” 1401. Jako przykład osoby spełniającej kryteria definicyjne art. 115 § 19 in fine
k.k. podaje autor dziennikarza.
Pojęcie „działalność publiczna” występuje na gruncie wielu przepisów Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (np. art. 178 ust. 3 1402), jednak nie zostało ono w żaden sposób
zdefiniowane przez ustawodawcę konstytucyjnego 1403. Użyte jest ono również w ustawie
o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne 1404. Zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy, do Rejestru Korzyści należy zgłaszać m. in. informacje o aktach
materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego. Przepis ten
jednak również nie określa w bliższy sposób pojęcia „działalność publiczna” 1405. Termin ten
występuje w k.k. nie tylko w art. 115 § 19, ale także w przepisie art. 266 § 1, w którym
stypizowano przestępstwo ujawnienia tajemnicy zawodowej i prywatnej 1406. Stosownie do
tego przepisu, podlega karze kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętego na siebie
zobowiązania, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z
pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub
naukową. Przepis ten nie określa jednak również bliżej pojęcia „działalność publiczna”1407.
Na jego gruncie nie ma zresztą takiej potrzeby, gdyż „praktycznie wyliczenie ujęte w art. 266
§ 1 obejmuje wszelkie formy społecznego funkcjonowania człowieka” 1408.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pojęcie „działalność publiczna” nie jest
ograniczone do polskiej działalności publicznej 1409. Jak słusznie zauważa C. Nowak,
wystarczające jest przyjęcie, że dana działalność publiczna została określona lub uznana przez
polską ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową 1410. W praktyce
chodzić tu może przykładowo o sędziów trybunałów międzynarodowych, np. Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka 1411, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy

1401

P. Bachmat, Przedmiot...cz. II, s. 4.
Zgodnie z którym „sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.
1403
Zob. T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n..
1404
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 347.
1405
C. Nowak, Korupcja…, s. 347.
1406
Tamże.
1407
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 347.
1408
Tak: W. Wróbel [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 20 do art. 266.
1409
Tak: C. Nowak, Korupcja…, s. 350.
1410
Tamże.
1411
C. Nowak, Korupcja…, s. 351.
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Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Kompetencje sędziów tych sądów są
bowiem określone w wiążących RP umowach międzynarodowych.
W doktrynie prawa karnego istnieją przynajmniej trzy stanowiska dotyczące zakresu
znaczeniowego terminu „działalność publiczna”, użytego w art. 115 § 19 in fine k.k.
Przedstawicielką najszerszego sposobu rozumienia omawianego terminu jest przede
wszystkim O. Górniok. Jej zdaniem, dla uznania, iż dana działalność ma charakter
„publiczny”, wystarczy, iż ma ona swoją podstawę normatywną, dotyczącą zakresu
uprawnień i obowiązków danej osoby 1412. Według Autorki, takie ujęcie pozwala na
uniknięcie problemów, które mogą pojawić się przy interpretacji tego niejasnego terminu1413.
Wypada jednak zauważyć, że sama O. Górniok stwierdza, że proponowany przez nią sposób
wykładni prowadzi do wydatnego poszerzenia zakresu znaczeniowego nazwy „osoba pełniąca
funkcję publiczną” i dysharmonii z przyjętymi w uzasadnieniu projektu k.k. z 1997 r.
założeniami odnośnie zakresu ochrony działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego 1414.
W nauce prawa karnego zdecydowanie dominuje jednak stanowisko zawężające
zakres

opisywanego

pojęcia 1415.

Wydaje

się,

że

najbardziej

reprezentatywnym

przedstawicielem tego poglądu jest J. Majewski, według którego „działalnością publiczną”
jest „[…] działalność w pewien sposób zinstytucjonalizowana, służąca realizacji zadań
publicznych (a więc odnoszących się do ogółu) i wywierająca lub przynajmniej mogąca
wywierać skutki w sferze publicznej” 1416. Zdaniem tego Autora, nie jest konieczne, by
działalność taka finansowana była ze środków publicznych, ani też by była wykonywana
w ramach kompetencji władczych 1417. Jako przykłady osób, których działalność określić
można jako publiczną, autor podaje biegłego sądowego, arbitra sądu polubownego
działającego na podstawie norm Kodeksu postępowania cywilnego, czy też duchownego
Kościoła katolickiego uprawnionego do udzielania ślubów sakramentalnych, wywierających
na podstawie norm Konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską oraz

1412

Zob. O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb 39 do art. 228, s. 67.
Tamże.
1414
Ibidem.
1415
Zob. przykładowo J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 13 do art. 115 § 19, s. 1434;
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 15 do art. 228, s. 1155.
1416
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 13 do art. 115 § 19, s. 1434.
1417
Tamże.
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Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takie same skutki, jak ślub zawarty przed kierownikiem
stanu cywilnego 1418.
Nieco inaczej rzecz ujmuje T. Kanty, którego zdaniem „działalność publiczna to
działalność, która jest zarezerwowana dla państwa lub podmiotów międzynarodowych,
a jedynie w drodze wyjątku przekazana osobom prywatnym przez państwo lub organizację
międzynarodową albo przez te podmioty akceptowana, ale jedynie ustawą lub umową
międzynarodową” 1419.
Wedle najwęższego sposobu wykładni omawianego terminu, dla przyjęcia, że w danej
sytuacji mamy do czynienia z „działalnością publiczną” należy wykazać, że uprawnienia
i obowiązki danej osoby muszą wiązać się z przyznaniem jej instrumentów tzw. władztwa
publicznego,

wiążących

się z

możliwością wydawania określonych

wywołujących skutki w sferze publicznej

1420

rozstrzygnięć

. Zdaniem M. Filara, prawidłowa działalność

instytucji państwowych i samorządu terytorialnego ze swej natury ma charakter
publicznoprawny i władczy1421. Przejawem władztwa jest zaś umocowana normatywnie
możliwość wykreowania takiego rozstrzygnięcia, wywierającego skutki „na zewnątrz”,
zwłaszcza wobec obywateli 1422.
W moim przekonaniu, w pełni trafne jest opisane powyżej stanowisko pośrednie,
reprezentowane w doktrynie prawa karnego głównie przez J. Majewskiego.
Bez wątpienia za zbyt szeroką należy uznać wykładnię, zgodnie z którą dla uznania, że
mamy do czynienia z osobą, o której mowa w końcowym fragmencie definicji z art. 115 § 19
k.k., wystarczające jest istnienie normatywnej podstawy jej uprawnień i obowiązków. Taka
interpretacja ignoruje bowiem ten fragment omawianego zwrotu, w którym mowa jest
o uprawnieniach i obowiązkach w zakresie działalności publicznej, natomiast skupia się
wyłącznie na tym, że mają być one określone lub uznane przez ustawę lub umowę
międzynarodową. Taki sposób rozumienia omawianego sformułowania narusza więc zakaz
interpretacji per non est. Mógłby zaś zostać uznany za prawidłowy jedynie wtedy, gdyby art.
115 § 19 in fine k.k. brzmiałby np.: „inna osoba, której uprawnienia i obowiązki zostały
1418

J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 13-14 do art. 15 § 119, s. 1434.
T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.
1420
Zob. M. Filar, Zakres…, s. 68-69.
1421
M. Filar, Zakres…, s. 62-63.
1422
Tamże.
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określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę
międzynarodową”. Nadto przeciwko takiej wykładni przemawiają w sposób oczywisty
względy natury funkcjonalnej i systemowej, na co zwróciła uwagę nawet główna
zwolenniczka krytykowanego poglądu, czyli O. Górniok. Trzeba bowiem zauważyć, że
omawiane stanowisko prowadzi do bardzo istotnego zakresu znaczeniowego pojęcia „osoba
pełniąca funkcję publiczną”, a co za tym idzie – rozszerzenia pola kryminalizacji przestępstw
korupcyjnych w sektorze publicznym, wykraczającego poza granice nie tylko rodzajowego,
ale i indywidualnego przedmiotu ochrony tych typów przestępstw. Ustawy określają bowiem
prawa i obowiązki wielu osób, np. poprzez dopuszczenie ich do wykonywania określonych
zawodów, takich jak zawody prawnicze (np. adwokata czy radcy prawnego) czy zawód
dziennikarza lub architekta. Przyjmowanie przez osoby wykonujące takie zawody korzyści
w zamian np. za nierzetelne wypełnianie swoich obowiązków nie narusza w żaden sposób
zaufania do instytucji publicznych (ponieważ nie ma nic wspólnego z działalnością tychże).
Z kolei pogląd, zaprezentowany przez M. Filara, sprowadzający się do wymogu, by
działalność danej osoby wiązała się z realizacją władztwa publicznego, poprzez kreowanie
rozstrzygnięć o charakterze publicznoprawnym, prowadzi do stanowczo zbyt wąskiego
sposobu rozumienia omawianego zaworu. Stanowisko to wypacza, w moim przekonaniu,
wyraźną intencję ustawodawcy rozszerzenia pola kryminalizacji przestępstw korupcyjnych
w sektorze publicznym.
Nie można zgodzić się bowiem z autorem, że do istoty działalności instytucji
publicznych należy w dzisiejszych realiach posługiwanie się władztwem publicznym. Jak
wykazano powyżej, we współczesnych czasach funkcja władcza państwa (realizowanie zadań
z zakresu administracji władczej) stanowi zaledwie wycinek (choć oczywiście niezwykle
istotny) działalności jego organów i instytucji. Rozwój doktryny państwa opiekuńczego
spowodował zaś istotne rozszerzenie zadań państwa, w szczególności w zakresie tzw.
administracji świadczącej.
Jak wskazano zaś już w innym miejscu, celem nowelizacji z czerwca 2003 r. było bez
wątpienia rozszerzenie zakresu przedmiotu ochrony przepisów art. 228 i 229 k.k. na
działalność podmiotów innych niż instytucje państwowe i samorządu terytorialnego,
w szczególności podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej
o charakterze niewładczym (np. administrację świadczącą). Bez wątpienia realizację zadań
z zakresu administracji świadczącej można uznać za „działalność publiczną” w rozumieniu
332

art. 115 § 19 k.k. Pojęciem tym nie powinno się zaś obejmować działalności będącej
przejawem tzw. administracji właścicielskiej, polegającej na wykonywaniu uprawnień
właścicielskich i zarządzaniu majątkiem publicznym, obojętnie czy działalność taką
wykonuje samo państwo lub samorząd terytorialny, czy też organizacja społeczna na mocy
ustawowego zlecenia, a tam bardziej działalność polegająca na prowadzeniu w celu
zarobkowym działalności gospodarczej przez państwo, samorząd terytorialny, lub przez inny
podmiot na zlecenia państwa. Objęcie takiej działalności niepublicznych podmiotów
administrujących ochroną przez przepisy art. 228 i 229 k.k. naruszałoby, w moim
przekonaniu, konstytucyjną zasadę jednolitej ochrony mienia publicznego i prywatnego.
Podlega ona, w pewnym zakresie, ochronie na mocy przepisów rozdziału XXXIX k.k..
W doktrynie prawa karnego pojawia się również wątpliwość, czy osobą pełniącą
funkcję publiczną w rozumieniu ostatniego członu definicji z art. 115 § 19 k.k. jest wyłącznie
konkretna osoba fizyczna, posiadająca umocowane normatywnie uprawnienia i obowiązki
w zakresie działalności publicznej 1423, czy może także osoba fizyczna będąca umocowana
w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, której przyznano takie
uprawnienia lub obowiązki (w szczególności będąca członkiem organu osoby prawnej).
Przeciwko możliwości „pośredniego” przyznawania takim osobom statusu osób
pełniących funkcję publiczną wysuwa się głównie argumenty natury językowej. W. Wróbel
zauważa w tym kontekście, iż przyjęcie takiej możliwości byłoby przełamaniem wyników
wykładni językowej 1424. Jak twierdzi T. Kanty, „wskazuje na to także określenie
wcześniejszej grupy osób pełniących funkcję publiczną, jako osób zatrudnionych w jednostce
organizacyjnej, dysponującej środkami publicznymi, a nie jako <<osoby dysponującej
środkami publicznymi>>” 1425. Autor wysuwa zresztą w tym zakresie postulat de lege ferenda
nadania końcowej części art. 115 § 19 k.k. brzmienia: „osoba, której uprawnienia i obowiązki
w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową, a także osoba zatrudniona w jednostce
organizacyjnej, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są
określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę
międzynarodową, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe” 1426. Podobnie zdaniem
1423

Tak: T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.; W. Wróbel, Prawnokarne…, s. 285.
W. Wróbel, Prawnokarne…, s. 285.
1425
T. Kanty, Glosa…, s. 145 i n.
1426
Tamże.
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W. Wróbla, powiązanie określonego zakresu uprawnień i obowiązków z samą osobą pełniącą
funkcję publiczną było błędem ustawodawcy, ponieważ najczęściej owe uprawnienia
i obowiązki ustawa nakłada na określoną jednostkę organizacyjną lub instytucję 1427.
Przedstawione powyżej stanowisko wydaje się trafne. Z punktu widzenia funkcji
przepisu pożądane byłoby jednak rozszerzenie zakresu definicji, zawartej w art. 115 § 19 in
fine k.k. w sposób zaproponowany przez T. Kantego.
Podsumowując, w moim przekonaniu aby można było mówić o „osobie, której
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej zostały określone lub uznane
przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową”, muszą być
spełnione łącznie następujące warunki.
Po pierwsze, działalność danej osoby musi być w pewien sposób zorganizowana
i służyć realizacji zadań publicznych (odnoszących się do ogółu) 1428. Zadania publiczne
określone są najczęściej w Konstytucji RP lub w ustawach zwykłych. Działaniami służącym
realizacji zadań publicznych będą więc miedzy innymi przejawy tzw. administracji
świadczącej, to jest zachowania służące zrealizowaniu przysługującym obywatelom praw,
wynikających z Konstytucji RP lub z ustaw zwykłych (np. prawa do ochrony zdrowia, lub
prawa do nauki). Podmiotem realizującym zadanie publiczne nie jest tu jednak ani
funkcjonariusz publiczny, ani członek organu samorządowego, ani osoba zatrudniona
w jednostce dysponującej środkami publicznymi. Chodzi tu więc o osobę, zajmującą się
realizacją zadań publicznych, mimo tego, że nie jest zatrudniona w instytucjach państwowych
ani samorządowych. Po drugie, działalność danej osoby musi rodzić skutki „na zewnątrz”,
w sferze publicznej 1429. Skutki działalności danej osoby mogą polegać na zmianie sytuacji
podmiotu trzeciego. Przykładami takich skutków są np. moc wiążąca wyroku, wydanego
przez sąd polubowny, uznanie przez organy państwa „konkordatowego” związku
małżeńskiego, zawartego przed duchowym Kościoła Katolickiego, uznanie przez organy
państwa świadectwa ukończenia prywatnej szkoły średniej lub dyplomu prywatnej szkoły
wyższej, lub też możliwość kupna przez pacjenta leku dzięki wystawieniu recepty przez
lekarza, zatrudnionego w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Po trzecie wreszcie,
uprawnienia osoby muszą zostać określone lub uznane przez ustawę lub umowę
1427

W. Wróbel, Prawnokarne…, s. 285.
Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 13 do art. 115 § 19, s. 1434.
1429
Tak J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 13 do art. 115 § 19, s. 1434.
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międzynarodową. Tylko więc wyraźne ustawowe zlecenie wykonywania zadania publicznego
może stać się podstawą uznania danej osoby za pełniącą funkcję publiczną.
W tym miejscu zastanowić należy się nad problemem tzw. działalności użyteczności
publicznej, prowadzonej przez komunalne osoby prawne. Jest to aktywność polegająca na
„działaniach, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych” 1430. Przykładowy katalog zadań
z zakresu użyteczności publicznej zawierają odpowiednie przepisy ustrojowych ustaw
samorządowych 1431. Zadania te stanowią zadania publiczne, których wykonanie ciąży
odpowiednio na gminie, powiecie i województwie. Działalność taką jednostki samorządu
terytorialnego prowadzić mogą w formie spółek prawa handlowego (por. art. 2 ustawy
o gospodarce komunalnej). Jednak jak podkreśla się w doktrynie prawa administracyjnego
i orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „zadania z zakresu użyteczności
publicznej stanowią podstawowy zakres i cel funkcjonowania jednostek samorządu. Nie
powinny one stanowić działalności gospodarczej [podkreślenie moje – M. I.], ponieważ
bieżące i nieprzerwane ich wykonywanie w drodze usług powszechnie dostępnych jest trudne
do pogodzenia z podstawową zasadą działalności gospodarczej, jaką jest dążenie do
maksymalizacji zysku” 1432. Jak podkreśla K. Bandarzewski, osiąganie zysku nie jest celem
działalności tego rodzaju „komunalnych” spółek prawa handlowego, a zadania własne
samorządu powinny być przez nie wykonywane niezależnie od wyniku finansowego
związanego z ich realizacją 1433. Oznacza to, że spółki takie w swojej działalności wykonują
zadania publiczne, wykazując wiele podobieństw np. do przedsiębiorstw użyteczności
publicznej. Jak się zdaje, również z czysto językowego punktu widzenia trudno byłoby
pogodzić się z interpretacją, wykluczającą „działalność użyteczności publicznej” z zakresu
pojęcia „działalność publiczna”. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w ich organach
mogą zatem zostać za „osoby, których uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności
publicznej zostały określone przez ustawę”.

1430

Por. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43
z późn. zm.
1431
Tak: K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego
w Polsce, red. W. Kisiel, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 188. Przepisy te to: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
1432
K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo..., s. 187.
1433
K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo..., s. 187-188.
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Takie ujęcie zakresu znaczeniowego omawianego pojęcia pozwala na ograniczenie
zakresu podmiotowego przestępstwa z art. 228 k.k. wyłącznie do osób, które na mocy
zlecenia ustawowego realizują zadania publiczne, np. polegające na sprawowaniu tzw.
administracji świadczącej przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
(w tym organizacje pożytku publicznego). Takie ograniczenie pozwala na wyeliminowanie
obaw zbyt szerokiego ujęcia zakresu podmiotowego przestępstwa sprzedajności. Oczywiste
jest, że np. działalność dziennikarza nie realizuje znamienia „działalności publicznej”, nie jest
stanowi bowiem realizacji zadania publicznego. Nie jest bowiem zadaniem państwa
prowadzenie działalności, polegającej na dostarczaniu społeczeństwu informacji o bieżących
wydarzeniach i komentowaniu ich. Również działalności adwokata czy radcy prawnego
„z wyboru” nie można uznać za „działalność publiczną”. Udzielanie pomocy prawnej
w żaden sposób nie stanowi realizacji zadań publicznych. Inną ocenę należy zatem
przeprowadzić w stosunku do pomocy prawnej udzielanej przez te podmioty w postępowaniu
sądowym (karnym, cywilnym, sądowoadministracyjnym) z urzędu, a więc na podstawie
postanowienia sądu wydanego w przewidzianym daną ustawą procesową trybie. Realizacja
pomocy prawnej z urzędu stanowi bowiem przejaw konstytucyjnego prawa do sądu, zaś w
przypadku obrony z urzędu w sprawach karnych także konstytucyjnego uprawnienia do
obrony. Uprawnienia i obowiązki pełnomocnika (obrońcy) z urzędu są określone w danej
ustawie procesowej (np. k.p.c.). O „publicznym” charakterze tej działalności przesądza zaś,
w moim przekonaniu, okoliczność, iż stanowi ona korelat przysługującego osobie,
otrzymującej pomoc prawną z urzędu, prawa do sądu (prawa do obrony).
Jako przykłady osób, o których mowa w końcowym fragmencie definicji zawartej
w art. 115 § 19 k.k. wymienia się w doktrynie i orzecznictwie m. in.: duchownego Kościoła
Katolickiego, innego kościoła lub związku wyznaniowego, przed którym na podstawie
przepisów k.r.o. można zawrzeć tzw. małżeństwo wyznaniowe, wywierające skutki
prawne 1434, biegłego sądowego 1435, arbitra sądu polubownego 1436, nauczyciela akademickiego
w niepublicznej szkole wyższej 1437, diagnostę samochodowego 1438, pracownika zakładu
1434

Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 14 do art. 115 § 19, s. 1434.
Tamże.
1436
Tamże.
1437
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2004 r., V KK 74/04, OSNKW z 2004 r., Nr 7-8, poz.
79. Krytycznie do tego stanowiska odnieśli się W. Cieślak, M. Górtowski, Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 25 czerwca 2004 r., V KK 74/04, Palestra z 2006 r., Nr 1-2, s. 252 i n.
1438
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1999 r., II KKN 346/97, OSNKW z 2000 r., Nr 1-2,
poz. 10.
336
1435

energetycznego

dokonującego

pomiaru

poboru

energii

elektrycznej 1439,

kontrolera

autobusowego 1440, dziennikarza 1441, prawnika zagranicznego, którego uprawnienia zostały
uznane na terytorium RP 1442, sędziów trybunałów międzynarodowych, takich jak:
Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 1443, biegłego uczestniczącego w procedurze
przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego 1444 czy też lekarza zatrudnionego
w publicznej lub niepublicznej placówce służby zdrowia, który w zamian za otrzymanie
korzyści majątkowej, poświadcza nieprawdę co do okoliczności dotyczących stanu zdrowia
osoby w zaświadczeniu N-9, stanowiącym załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania
administracyjnego przed ZUS o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy 1445.
Kwalifikacja większości z wymienionych powyżej osób jako spełniających kryterium
zawarte w końcowej części definicji z art. 115 § 19 k.k. nie budzi wątpliwości. Inaczej jednak
rzecz ma się z częścią wskazanych powyżej kategorii. W szczególności w moim przekonaniu
bez wątpienia nie można uznać za „osobę, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej zostały określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową” pracownika zakładu energetycznego
dokonującego pomiaru poboru energii elektrycznej, kontrolera autobusowego, dziennikarza
oraz prawnika zagranicznego, którego uprawnienia zostały uznane na terytorium RP 1446.
W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego znaleźć można tylko dwa przypadki,
w którym określony podmiot nie został uznany za „osobę pełniącą funkcję publiczną”
w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. Po pierwsze, chodzi o pracownika ochrony zatrudnionego
u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i
mienia 1447. Stanowisko to jest bez wątpienia słuszne. Osoba taka nie spełnia bowiem żadnego
z kryteriów definicji ustawowej z omawianego przepisu. Drugim przypadkiem jest natomiast
1439

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 570/99, OSNKW z 2003 r., Nr 1-2,
poz. 10. Krytycznie: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 16 do art. 228, s. 1157.
1440
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., IV KK 265/02, OSNKW z 2004 r., Nr 2,
poz. 17. Krytycznie: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 12 do art. 228, s. 1150-1151;
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt I KZP 9/13, Lex Nr 1369026.
1441
P. Bachmat, Przedmiot…, cz. II, s. 22-23.
1442
B. Mik, Nowela…, s. 146.
1443
C. Nowak, Korupcja…, s. 351.
1444
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2012 r., V KK 402/11, OSNKW z 2012 r., Nr 8, poz. 84.
1445
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2009 r., II AKa 373/09, Lex Nr 568535.
1446
B. Mik, Nowela…, s. 146.
1447
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2013 r., IV KK 414/12, Lex Nr 129445.
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„osoba uprawniona na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe (…) do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu
w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem
samorządu terytorialnego” 1448 (czyli potocznie kontroler autobusowy).
2.3. Znamię modalne „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”.
Po omówieniu zakresu znamienia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, przejść należy
do analizy pojęcia „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”, użytego w przestępstwach
korupcyjnych w art. 228, 229 i 230a k.k. Należy przy tym podkreślić, iż stanowi ono „jądro”
przepisów dotyczących korupcji w sektorze publicznym, decydując w zasadzie o istocie
opisanych w nich przestępstwach korupcyjnych, wyraźnie odróżniające je od pozostałych
typów.
Wydaje się, że w poszczególnych typach przestępstw korupcyjnych omawiane znamię
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” pełni odmienne role.
W przypadku typów sprzedajności urzędniczej, określonych w art. 228 k.k., znamię to
pełni dwie funkcje. Po pierwsze, wskazuje, iż ich podmiotem (osobą zdatną do ich
popełnienia) jest wyłącznie osoba pełniąca funkcję publiczną. Po drugie, określa sytuację,
w której penalizowane jest przyjęcie lub żądanie korzyści (obietnicy korzyści) bądź
uzależnianie czynności służbowej od korzyści 1449. Karalne jest zatem zrealizowanie
czynności sprawczej, o ile związane jest ono z pełnieniem funkcji publicznej.
Na gruncie k.k. z 1932 r. (który w typach przestępstw korupcyjnych w sektorze
publicznym posługiwał się sformułowaniem „w związku z urzędowaniem”) w doktrynie
prawa karnego pojawił się pogląd, iż związek ten miał mieć także charakter czasowy, co
oznaczało, iż przyjęcie przez urzędnika wynagrodzenia za czynność urzędową wykonaną
poza godzinami służbowymi nie stanowiło przestępstwa z art. 290 § 1 k.k., a mogło być
jedynie karane w drodze dyscyplinarnej 1450. Zdaniem A. Spotowskiego, „stanowisko to nie
znajdowało uzasadnienia w przepisach tego kodeksu, który używał również sformułowania
<<podczas urzędowania>>, nie można go też przenosić na grunt nowego kodeksu karnego
[z 1969 r. – dop. M. I.]” 1451.
1448

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt I KZP 9/13, Lex Nr 1369026.
Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 30 do art. 228, s. 1164.
1450
L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz
z niektórymi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, wyd. 1, Kraków 1933, s.
800.
1451
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 95.
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Aktualnie związek z pełnieniem funkcji publicznej pojmowany jest powszechnie
w doktrynie prawa karnego 1452 i orzecznictwie sądowym 1453 jako związek merytoryczny
między czynnością sprawczą (np. przyjęciem korzyści) a zakresem kompetencji osoby
pełniącej funkcję publiczną. Przyjmuje się przy tym szeroki sposób rozumienia tego związku.
Oznacza to, że czynność sprawcza osoby przyjmującej korzyść nie musi być związana
z konkretną czynnością służbową, która ma być przez nią wykonana lub zaniechana, lecz
także z faktycznym posiadaniem przez nią możliwości podjęcia konkretnej czynności
służbowej 1454. Jak słusznie zauważa O. Górniok, „nie musi to być zatem związek z konkretną
czynnością służbową, ale z całokształtem urzędowania, z zespołem czynności należących do
sprawowanej przez daną osobę funkcji publicznej, które może ona podejmować lub się od
nich wstrzymywać” 1455. Związek z pełnieniem funkcji publicznej przejawia się wówczas
w zapewnieniu sobie przychylności osoby, której korzyść jest udzielana 1456. W praktyce
oznacza to, że organy prowadzące postępowanie nie muszą wykazywać związku korzyści
z określoną czynnością służbową osoby pełniącej funkcję publiczną, ze względów
dowodowych najczęściej jednak organy te będą chciały takie powiązanie wykazać 1457.
Wykazanie związku korzyści z określoną czynnością służbową mieszczącą się w
uprawnieniach osoby pełniącej funkcję publiczną przesądza bowiem o istnieniu związku z
pełnieniem funkcji publicznej 1458. W przypadku, w którym korzyść (jej obietnica)
przyjmowana jest z zamian za konkretną czynność służbową, nie ma znaczenia, czy następuje
to przed wykonaniem czynności (mamy wówczas do czynienia z tzw. łapówką – podkupem),
w trakcie jej wykonywania, czy też po jej wykonaniu (łapówka – wynagrodzenie za daną
czynność), nawet gdy udzielenie korzyści nie było obiecane przedtem, a zatem korzyść nie
1452

Zob. m. in.: O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 10 do art. 228, s. 55; A. Barczak-Oplustil
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 32 do art. 228, s. 1165.
1453
Por. m. in.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 1975 r., II KR 325/74, Lex Nr 21665; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 20 maja 1975 r., III KR 309/74, OSNKW z 1975 r., Nr 7, poz. 90; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 12 czerwca 1980 r., I KR 99/80, OSNKW z 1980 r., Nr 12, poz. 93; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., III KK 248/06, Lex Nr 262647.
1454
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 32 do art. 228, s. 1165.
1455
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 10 do art. 228, s. 55.
1456
Zob. m. in.: J. Makarewicz, Kodeks…, s. 656; A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 95; O. Górniok [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 10 do art. 228, s. 55; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red.
A. Zoll, teza 32 do art. 228, s. 1165; M. Surkont, Łapownictwo, s. 55-56; P. Palka, Sprzedajne…, s. 374;wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 1975 r., II KR 325/74, Lex Nr 21665; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20
maja 1975 r., III KR 309/74, OSNKW z 1975 r., Nr 7, poz. 90; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca
1980 r., I KR 99/80, OSNKW z 1980 r., Nr 12, poz. 93; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007
r., III KK 248/06, Lex Nr 262647.
1457
W. Wróbel. Prawnokarne…, s. 286.
1458
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 32 do art. 228, s. 1165.
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wywarła żadnego wpływu na tę czynność 1459. Takie ujęcie „związku z pełnieniem funkcji
publicznej” jest znacznie szersze niż rozumienie analogicznych znamion w porządkach
prawnych niektórych państw europejskich, gdzie nie jest karalne przyjęcie (udzielenie)
korzyści po danej czynności 1460. Należy też podkreślić, że „związane z pełnieniem funkcji
publicznej” jest przyjęcie (udzielenie) korzyści nie tylko w zamian za czynność służbową
merytorycznie sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa, ale także w sytuacji, gdy
czynność taka jest zgodna z prawem (przy czym w pierwszej sytuacji mamy do czynienia
z realizacją znamion typu kwalifikowanego z art. 228 § 3 lub art. 229 § 3 k.k., zaś w drugim
z typem podstawowym z art. 228 § 1 k.k. lub art. 229 § 1 k.k.).
Powyższe przesądza, iż typy sprzedajności w sektorze publicznym z art. 228
§ 1 i 4 k.k. zostały określone wedle szerokiego modelu odpowiedzialności, w przeciwieństwie
do pozostałych typów sprzedajności występujących w polskim systemie prawa karnego
(w tym typu z art. 228 § 3 k.k.), wymagających związku łapówki z konkretną czynnością
przekupywanej osoby (model wąski odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne).
Co jednak istotne, związek z kompetencjami osoby pełniącej funkcję publiczną nie
musi polegać na jej wyłącznych uprawnieniach do załatwienia danej sprawy (dokonania
określonej czynności służbowej). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że
wystarczające jest w tym zakresie, by określona czynność służbowa pozostawała choć
częściowo w kompetencjach danej osoby. W szczególności za związane z pełnieniem funkcji
publicznej uznaje się zrealizowanie czynności sprawczych przestępstw korupcyjnych
w sektorze publicznym, o ile związane to było przykładowo z zachowaniami osoby pełniącej
funkcję publiczną, która działa tylko na pewnym etapie załatwiania danej sprawy i może tym
samym wpływać na końcowy etap postępowania (przykładowo poprzez wydanie opinii
w sprawie) 1461. W orzecznictwie SN uznano przykładowo za związane z pełnieniem funkcji
publicznej przyjęcie korzyści przez prezydenta miasta w związku z przygotowywanym przez
ten organ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mimo iż ostateczną
kompetencję do uchwalenia takiego planu posiada rada miasta 1462 czy też przez członka
zarządu miasta w związku z możliwością wywarcia wpływu na rozstrzygnięcie przetargu
ogłoszonego przez spółkę kapitałową z wyłącznym udziałem tej jednostki samorządu
1459

Zob. m. in.: A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas,
P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz do art. 117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 753; J. Skorupka, Ochrona…, s. 77.
1460
Jest tak w przypadku systemu prawnego Niemiec. Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 310.
1461
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 11 do art. 228, s. 55.
1462
Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., III KK 238/07, Lex Nr 262647.
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terytorialnego 1463. Wydaje się, iż drugi ze wskazanych powyżej przykładów jest
kontrowersyjny, o ile nie wykaże się kompetencji tej osoby w odniesieniu do tej spółki.
W braku takich kompetencji odpowiedzialność karna z art. 228 k.k. wydaje się wątpliwa,
w grę wchodzić może natomiast odpowiedzialność z art. 230 k.k. 1464.
W konsekwencji jednak, za związanego z funkcją publiczną nie uważa się przyjęcia
(żądania, udzielenia) korzyści (obietnicy), o ile dokonało się to w związku z czynnościami nie
należącymi choćby w części do kompetencji osoby pełniącej funkcję publiczną1465.
W szczególności, według poglądu dominującego w doktrynie i orzecznictwie, „związane
z pełnieniem funkcji publicznej” nie jest przyjęcie korzyści majątkowej, jeżeli przyjęcie to
nastąpiło niejako przy okazji tej funkcji 1466. Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 1982 r. 1467 uznano, że nie pozostawały w związku z pełnieniem funkcji
publicznej przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego czynności związane z wykonywaniem
zdjęć podczas ceremonii ślubnych, polegające na informowaniu fotografa o terminach ślubów
i ich zmianie, na umożliwieniu przechowania sprzętu fotograficznego w urzędzie i w końcu
na pomocy we właściwym - z punktu widzenia potrzeb fotografa - ustawieniu uczestników
ceremonii czy też ewentualnym powtórzeniu czynności, które miały być umieszczone na
zdjęciach. Według SN, czynności te, mające charakter czysto techniczno-usługowy, nie były
objęte zakresem obowiązków kierownika USC i co wynika z ich charakteru - nie pozostawały
w żadnym związku z pełnioną przez oskarżonego funkcją publiczną. Z kolei w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r. 1468 zauważono, iż nawet gdyby zaakceptować wątpliwą
tezę, iż wiceprezes spółki z ograniczoną odpowiedzialności zarządzającą Narodowym
Funduszem Inwestycyjnym jest osobą zatrudnioną w jednostce dysponującej środkami
publicznymi (a zatem osobą pełniącą funkcję publiczną), to wywieranie przez taką osobę na
zbycie akcji innej spółki - podmiotu prywatnego znajdującego się w obrocie rynkowym –
pozostającej poza Programem Powszechnej Prywatyzacji nie leżało w zakresie kompetencji
oskarżonego, jako osoby pełniącej funkcję publiczną związaną z zarządzaniem NFI, gdyż
1463

Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2003 r., III KK 230/05, Lex Nr 180769.
Zob. rozważania poniżej.
1465
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1985 r., V KRN 879/85, OSNPG z 1986 r., Nr 8, poz.
112; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r., V KKN 175/97, Lex Nr 34990; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt IV KK 92/13, Lex Nr 1350323.
1466
Zob. m. in.: O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 13 do art. 228, s. 56; A. Barczak-Oplustil
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 34 do art. 228, s. 1165-1166; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29
stycznia 1982 r., V KRN 289.81, OSNPG z 1982 r., Nr 8, poz. 117.
1467
V KRN 289/81.
1468
IV KK 92/13.
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w związku z jego kompetencjami w tym zakresie leżało co najwyżej zbywanie akcji spółek
prywatyzowanych w Programie Powszechnej Prywatyzacji. W konsekwencji należałoby więc
stwierdzić (czego SN w uzasadnieniu wskazanego wyroku wyraźnie nie dopowiedział), że
przyjęcie przez taką osobę korzyści majątkowej nawet znacznej wartości 1469 w zamian za
zachowanie polegające na „wybraniu spośród innych podmiotów oferty sp. z o.o. A. na kupno
pakietu akcji C. S.A.” nie pozostaje „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”, skoro
zbywana spółka nie była objęta Programem Powszechnej Prywatyzacji, lecz jej akcje znalazły
się we własności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w wyniku swobodnej gry rynkowej.
Inną kwestią pozostaje oczywiście ocena takiego zachowania przez pryzmat art. 296a k.k. 1470.
W doktrynie przyjmuje się również, że nie stanowi przestępstwa sprzedajności
w sektorze publicznym (art. 228 k.k.) przyjęcie korzyści przez osobę pełniącą funkcję
publiczną w zamian za załatwienie komuś prywatnie sprawy w instytucji, w ramach której
zatrudniona jest dana osoba, o ile sprawa taka nie mieści się nawet częściowo w jej
kompetencjach 1471. Zdaniem O. Górniok, takie zachowanie może być oceniany negatywnie
z punktu widzenia etyki urzędniczej i stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej,
nie realizuje jednak znamion art. 228 k.k. 1472 Wydaje się jednak, iż opisywana sytuacja nie
powinna być oceniana jedynie z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale także
przestępstwa sprzedaży wpływów w sektorze publicznym (art. 230 k.k.). Nic nie stoi bowiem
na przeszkodzie uznania, że podmiotem przestępstwa z art. 230 k.k. może być osoba
zatrudniona w instytucji, w ramach której ma być załatwiona dana sprawa.
W orzecznictwie sądowym pojawiło się ostatnio jednak stanowisko, zgodnie z którym
objęta zakresem „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” jest sytuacja, w której
funkcjonariusz Policji nie posiadający uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu
Informacyjnego Policji przyjmuje korzyść majątkową w zamian za uzyskanie od innego
funkcjonariusza Policji, a następnie przekazanie osobie trzeciej informacji o notowaniu
w tymże systemie 1473.

Pogląd

ten

oparty jest

na błędnym

sposobie odczytania

przedstawionego powyżej, a dominującego w doktrynie i orzecznictwie stanowiska, zgodnie
1469

W sprawie będącej przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była to kwota 1.000.000 dolarów
amerykańskich jako kwota korzyści żądanej i kwota 2.300.000 złotych jako kwota ostatecznie przyjętej.
1470
W przedmiotowej sprawie taka kwalifikacja prawna była jednak niemożliwa ze względu na czasokres czynu
sprawcy, przypadający na okres sprzed wejścia w życie tego przepisu.
1471
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 12 do art. 228, s. 56.
1472
Tamże.
1473
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt II AKa 139/12, Lex Nr
1316247.
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z którym o „związku z pełnieniem funkcji publicznej” można mówić nie tylko wtedy, gdy
osoba przyjmuje korzyść w zamian za konkretną czynność, lecz w związku z całokształtem
urzędowania, z zespołem czynności należących do sprawowanej przez daną osobę funkcji
publicznej, które może ona podejmować lub od nich się powstrzymywać. Rzecz bowiem
w tym, że nawet przy szerokim ujęciu związku z pełnieniem funkcji publicznej należy
wykazać istnienie po stronie osobie przyjmującej korzyść określonych uprawnień, w związku
z którymi przyjmowana jest korzyść (np. ogólnych uprawnień urzędnika skarbowego do
dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych, bez wskazania jednak, że w danej chwili
osoba ta dokonuje kontroli podatkowej konkretnego podmiotu). Opisane powyżej zachowanie
policjanta, w zamian za które przyjął on korzyść majątkową, w żaden sposób nie pozostawało
w zakresie jego uprawnień. Uzyskanie przez niego informacji z KSIP za pośrednictwem
innego funkcjonariusza Policji i otrzymanie w zamian za to korzyści majątkowej bez
wątpienia realizuje znamiona typu z art. 230 § 1 k.k., nie zaś z art. 228 k.k.
Przykład powyższy stanowi dobrą ilustrację wyrażonej ostatnio w doktrynie prawa
karnego tezy, iż dominujące w orzecznictwie SN stanowisko o szerokim zakresie znamienia
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” bywa nadużywane w praktyce stosowania
prawa 1474. Prowadzi to do wniosku, że ustalenie, czy w sytuacji przyjęcia korzyści nie
w zamian za konkretną czynność służbową, lecz w związku z ogólnymi kompetencjami osoby
pełniącej funkcję publiczną, powinno być poprzedzone wnikliwą analizą okoliczności sprawy,
sprowadzającą się do odpowiedzi na pytanie, czy korzyść zostałaby udzielona (przyjęta,
żądana), gdyby osoba pełniąca funkcję publiczną nie posiadała określonego zakresu
kompetencji (uprawnień i obowiązków). Nie można jednak zaakceptować tezy J. Potulskiego,
iż odpowiedzialność z art. 228 § 1 k.k. jest zbyt szeroka, ponieważ uniemożliwia niektórym
osobom pełniącym funkcje publiczne o charakterze ogólnym, czy to na poziomie centralnym
(jak np. Prezes Rady Ministrów) czy lokalnym (wójt, burmistrz, prezydent miasta)
przyjmowania jakichkolwiek korzyści (prezentów) od mieszkańców, przykładowo gminy czy
instytucji np. prowadzących działalność na terenie jednostki samorządu terytorialnego,
a także potencjalnych mieszkańców czy inwestorów 1475. Odpowiadając na powyższy zarzut,
stwierdzić należy, iż zastosowanie powinna znaleźć w tym zakresie zasada, zgodnie z którą
im szerszy jest zakres kompetencji danej osoby, tym szerszy powinien być również zakres jej

1474

Zob. J. Potulski [w:] System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym,
red. L. Gardocki, Warszawa 2013, s. 572.
1475
Tamże.
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odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności karnej za przestępstwo sprzedajności
w sektorze publicznym). Skoro zatem osoby takie jak premier czy prezydent miasta posiadają
niezwykle szeroki zakres uprawnień, stwarzający potencjalnie nieograniczone pole przyszłych
zależności, to osoby te powinny powstrzymywać się od przyjmowania korzyści albo ich
obietnic. Powyższe nie oznacza jednak, że osoby te nigdy nie będą mogły przyjąć korzyści –
np. w ramach uroczystości rodzinnej – pod tym jednak warunkiem, że korzyść nie została
udzielona (przyjęta, żądana) z tego powodu, że posiadają one właśnie tak zakreślony, szeroki
zakres kompetencji.
Pogląd, wykluczający spod penalizacji z art. 228 k.k. przyjęcia korzyści w zamian za
czynność nie mieszczącą się nawet częściowo w kompetencjach sprawcy, gdy jest ona jedynie
„ułatwiona” przez funkcję publiczną sprawowaną przez daną osobę jest przyjmowany
w polskiej doktrynie prawa karnego w zasadzie jednolicie. Krytycznie wobec takiego
stanowiska odnosi się jednak C. Nowak, zdaniem której znamię „w związku z pełnieniem
funkcji publicznej” należy wykładać w sposób szerszy i obejmować nim także wskazane
powyżej sytuacje 1476. Zdaniem autorki, wskazany powyżej sposób rozumienia omawianego
znamienia

jest

problematyczny

z

punktu

widzenia

implementacji

przepisów

międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych odnoszących się do penalizacji korupcji
transgranicznej, w szczególności art. 1 ust 4c Konwencji OECD, zgodnie z którym działanie
lub zaniechanie funkcjonariusza w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
obejmuje wszelkiego rodzaju wykorzystanie stanowiska, niezależnie od tego, czy pozostaje
ono w zakresie kompetencji udzielonych temu funkcjonariuszowi 1477. Ponadto, również
w przypadku czynności ułatwionych przez wykonywaną funkcję publiczną mamy do
czynienia ze związkiem z jej pełnieniem, bowiem gdyby dana osoba (na przykład kierownik
USC) nie pełniła tej funkcji, to nie mogłaby przyjąć korzyści 1478. W przekonaniu C. Nowak
zatem, „[…] de lege lata należałoby interpretować to znamię jak najszerzej, jako obejmujące
czynności związane z misją publiczną danej osoby (ale szerzej niż obecnie, bo zarówno
czynności leżące, jak i nieleżące w kompetencjach danej osoby) oraz czynności ułatwioną
przez wykonywaną funkcję” 1479, co nawiązywałoby do rozwiązań przyjętych w prawie
francuskim. Dla uniknięcia kontrowersji w tym zakresie, autorka postuluje jednak
odpowiednią zmianę tej regulacji, przykładowo przez zdefiniowanie w słowniczku
1476

Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 366-367.
Tamże, s. 366.
1478
Tamże, s. 367.
1479
Tamże.
1477
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ustawowym
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związku
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pełnieniem

funkcji

publicznej” 1480.
Przedstawione powyżej stanowisko nie wydaje się trafne. Wydaje się, że wynika ono
z błędnego rozumienia przez autorkę przepisu art. 1 ust. 4c Konwencji OECD. Zgodnie z jego
dyspozycją, „w rozumieniu konwencji <<działanie lub zaniechanie działania w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych>> obejmuje wszelkie wykorzystanie stanowiska
funkcjonariusza publicznego, niezależnie od tego, czy pozostaje w zakresie kompetencji
udzielonych temu funkcjonariuszowi”. W oficjalnym komentarzu do Konwencji OECD jako
przykład sytuacji podpadającej pod zakres przepisu podano sytuację, w której osoba
zarządzająca prywatnym przedsiębiorstwem wręcza łapówkę wysokiemu urzędnikowi
państwowemu, by ten użył swojego urzędu – jednak poza jego formalnymi kompetencjami –
by

nakłonić

innego

urzędnika

państwowego

do

zawarcia

umowy

z

tym

przedsiębiorstwem 1481. Bez wątpienia tego typu zachowania w polskim systemie prawnym
podpadają pod przestępstwo sprzedaży wpływów (art. 230 k.k.), a nie sprzedajności w
sektorze publicznym. Komentatorzy Konwencji OECD podkreślają zaś, że poza zakresem
definicji z art. 1 ust. 4c pozostaje sytuacja, w których zagraniczny funkcjonariusz publiczny w
ogóle nie wykonuje przyznanych mu kompetencji, lecz jedynie wykorzystuje praktyczne
możliwości nadane mu przez pełnienie funkcji 1482. Zdaniem I. Zerbes, tego typu zachowania,
jako jedynie ułatwione przez pełnioną funkcję, nie mieszczą się w zakresie Konwencji, choć
państwa – strony mogą je objąć penalizacją 1483. Wydaje się jednak, że skoro brak jest
prawnomiędzynarodowego wymogu wprowadzenia takiej kryminalizacji, to nie ma racji
przemawiających za szerszym sposobem rozumienia omawianego znamienia. Przyjęcie
korzyści w zamian za zachowanie pozostające całkowicie poza kompetencjami osoby
pełniącej funkcję publiczną nie naraża bowiem na niebezpieczeństwo (nawet abstrakcyjnie)
dobra prawnie chronionego przez przepisy Rozdziału XXIX k.k. Działalność poza zakresem
kompetencji instytucji publicznych nie podlega bowiem ochronie przewidzianej w tym
rozdziale.
Część doktryny w znamieniu „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” upatruje
możliwość zawężenia zbyt szerokiego zakresu typów przestępstw z art. 228 i 229 k.k.,
1480

Tamże.
Zob. Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the
International Business Transactions [w:] Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the
International Business Transactions and Related Documents, OECD 2011, teza 19, s. 16.
1482
Zob. I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L.A. Low, P.J. Cullen, s. 136-137.
1483
Tamże.
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wyznaczonego definicją osoby pełniącej funkcję publiczną zawartą w art. 115 § 19 k.k.
Zdaniem tych autorów, choć ustawodawca zdefiniował pojęcie „osoba pełniąca funkcję
publiczną”, to nie zdefiniował jednak samej „funkcji publicznej”, „pełnienia funkcji
publicznej” bądź „związku z pełnieniem funkcji publicznej”, co pozostawia pewną przestrzeń
interpretacyjną w tym zakresie 1484. Według A. Barczak-Oplustil, z okoliczności tej wynika, że
„[…] przykładowo fakt zatrudnienia w jednostce dysponującej środkami publicznymi
jakkolwiek przesądza […] o przyznaniu statusu osoby pełniącej funkcję publiczną, nie
pozwala jednakże jeszcze stwierdzić, iż przyjęcie korzyści w związku z zatrudnieniem
w takiej jednostce jest przyjęciem korzyści <<w związku z pełnieniem funkcji publicznej>>.
Do stwierdzenia realizacji tego znamienia konieczne byłoby wykazanie, że przyjęta korzyść
pozostaje w związku z wykonywaniem przez sprawcę określonych uprawnień i obowiązków
w sferze publicznej, którymi dysponuje jednostka, w której jest on zatrudniony albo
uprawnień lub obowiązków w zakresie działalności publicznej mających swoje umocowanie
w ustawie lub akcie prawa międzynarodowego” 1485. Podobnie, zdaniem Autorki nie jest
zrealizowane znamię „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” w sytuacji przyjęcia
korzyści przez członka organu samorządu zawodowego w zamian za decyzje o charakterze
wyłącznie „wewnątrzkorporacyjnym” 1486. Innymi słowy, postuluje ona w tym zakresie
przyjęcie, iż w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce dysponującej środkami
publicznymi, za związane z pełnieniem funkcji publicznej uznane mogą być wyłącznie
czynności polegające na dysponowaniu takimi środkami 1487. Podobnego zdania jest Marek
Bielski, który zauważa, iż w omawianym przypadku poza stwierdzeniem, że dana osoba
spełnia kryteria definicyjne „osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi”, konieczne jest nadto „[…] ustalenie w realiach analizowanego stanu
faktycznego, że przyjęcie lub udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej pozostawało
w relacji z zakresem kompetencji przysługujących danej osobie do wpływania na
1484

Zob. m. in.: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 36-37 do art. 228, s. 1166-1168;
P. Kardas, Zatrudnienie…, s. 48; tenże, Odpowiedzialność…, s. 21; A. Golonka, Przedmiotowy charakter
pełnienia funkcji publicznej w przypadku przestępstwa łapownictwa biernego, Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych z 2004 r., Nr 2, s. 73-74; M. Bielski, Znaczenie…, s. 19-20.
1485
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 36 do art. 228, s. 1167.
1486
Tamże, teza 37 do art. 228, s. 1168.
1487
Autorka uznaje zatem za aktualną w obecnym stanie prawnym tezę wyrażoną w wydanej przed
wprowadzeniem definicji ustawowej „osoby pełniącej funkcję publiczną” uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28
marca 2002 r., I KZP 35/01, OSNKW z 2002 r., Nr 5-6, poz. 29, zgodnie z którą „pełnienie funkcji publicznej
w rozumieniu art. 228 § 1 k.k. obejmuje tylko takie czynności wykonywane przez prezesa zarządu spółdzielni
mieszkaniowej na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, które wiążą się
z dysponowaniem środkami publicznymi”.
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wydatkowanie lub zarządzanie środkami publicznymi w ramach jej zatrudnienia w jednostce
organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Poza zakresem odpowiedzialności karnej
za przestępstwa korupcyjne w sferze publicznej będą pozostawały wszystkie te przypadki,
w których przyjęcie lub udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej będzie odnosiło się do
osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, ale nie
będzie wiązało się z podjęciem przez nią zachowań wzajemnych, które pozostawałyby
w jakimkolwiek merytorycznym związku z możliwością wywierania przez nią wpływu na
proces dysponowania środkami publicznymi. Brak będzie podstaw do pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej za realizację znamion z art. 228 k.k. lub art. 229 k.k. w sytuacjach,
w których osoba będzie co prawda zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, ale nie będzie można jej zaliczyć do kategorii podmiotów, które
w ramach tej jednostki organizacyjnej są kompetentne do podejmowania jakichkolwiek
decyzji wiążących się z dysponowaniem środkami publicznymi, albo że osoba ta będzie co
prawda mogła być zaliczona do kategorii podmiotów kompetentnych do wywierania wpływu
na proces dysponowania środkami publicznymi, ale przyjęcie lub udzielenie korzyści
majątkowej lub osobistej in concreto nie będzie wiązać się z chociażby potencjalną
możliwością wywierania przez nią wpływu na wydatkowanie lub zarządzanie tymi środkami,
a będzie łączyła się z inną niż dysponowanie środkami publicznymi sferą działalności
organizacyjnej, która z uwagi na pewien aspekt swojego funkcjonowania realizuje zadania
publiczne finansowane ze środków publicznych” 1488. Uzasadniając swoje stanowisko Autor
wskazuje przede wszystkim na okoliczność, że zachowania osoby, która nie posiadając
realnych możliwości wpływu na wydatkowanie lub zarządzanie środkami publicznymi przez
jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi, przyjmuje korzyść majątkową
lub osobistą nie narusza w żaden sposób dobra prawnie chronionego przez art. 228 § 1 k.k.,
którym jest w tym aspekcie „[…] interes państwa, przejawiający się w założeniu, że
dysponowanie tymi środkami będzie transparentne i wolne od zachowań polegających na
wywieraniu bezprawnego wpływu na wydatkowanie lub zarządzanie tymi środkami” 1489.
W moim przekonaniu, przedstawione powyżej stanowisko należy uznać za częściowo
słuszne, wymaga jednak pewnego doprecyzowania. W tym kontekście trzeba jednak
zauważyć, że nie jest trafny pogląd, jakoby ustawodawca nie zdefiniował „pełnienia funkcji
publicznej”. Po pierwsze, przeciwko takiemu stwierdzeniu przemawiają względy natury
1488
1489
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językowej. Jak się zdaje, definiując pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną, ustawodawca
ustalił również pośrednio na użytek prawa karnego znaczenie pojęcia „pełnienie funkcji
publicznej”. Według mnie, jeśli ustawodawca twierdzi, że „osobą pełniącą funkcję publiczną”
jest między innymi „osoba zatrudniona w jednostce dysponującej środkami publicznymi”, to
„pełnieniem funkcji publicznej” w tym przypadku jest „zatrudnienie w jednostce
dysponującej środkami publicznymi”, a nie „dysponowanie środkami publicznymi”.
Poza tym, stanowisko proponowane powyżej wydaje się

być również sprzeczne

z wolą ustawodawcy. Świadczy o tym fakt, że w ustawie uchwalonej pierwotnej przez Sejm,
osoba pełniąca funkcję publiczną zdefiniowana była między innymi jako „dysponująca
środkami publicznymi”. W takim ujęciu, to konkretny sprawca, a nie instytucja, w której był
zatrudniony, miał dysponować środkami publicznymi (czyli mieć wpływ na ich
wydatkowanie), by stać się podmiotem przestępstwa sprzedajności. Jednak w pracach
w Senacie omawiany przepis zmieniono, przywracając pierwotne brzmienie projektu, tak by
kryterium dysponowania środkami odnosiło się nie do osoby, lecz do jednostki w której osoba
była zatrudniona. Sejm poprawki senackiej nie odrzucił. Wydaje się, zatem że intencją Senatu
(a za nim Sejmu) było szersze ujęcie podmiotu sprzedajności. Moim zdaniem ustawodawca
wyraźnie opowiedział się zatem za szerszym ujęciem pojęcia „osoba pełniąca funkcję
publiczną”, a tym samym – „pełnienia funkcji publicznej”.
„Pełnieniem funkcji publicznej” jest zatem w moim przekonaniu spełnienie jednego
z poniższych warunków: a) bycie funkcjonariuszem publicznym, b) bycie członkiem organu
samorządowego, c) zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, chyba że zatrudnienie to wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności
usługowych, d) posiadanie określonych lub uznanych przez ustawę lub umowę
międzynarodową uprawnień i obowiązków w zakresie działalności publicznej.
W przypadku każdego z wymienionych powyżej przypadków, w celu wykazania
związku czynności sprawczej z „pełnieniem funkcji publicznej”, należy stwierdzić istnienie
merytorycznego powiązania między nią a określonym zestawem kompetencji osoby pełniącej
funkcję publiczną. Najmniejszy problem będzie występował w zakresie „osoby, której
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej zostały określone lub uznane
przez ustawę lub umowę międzynarodową”, gdzie dla wykazania związku czynności
sprawczej z pełnieniem funkcji publicznej trzeba udowodnić powiązanie z tymi właśnie,
określonymi lub uznanymi przez ustawę lub umowę międzynarodową uprawnieniami
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i obowiązkami. Przykładowo zatem, odpowiadać karnie z art. 228 § 1 k.k. będzie duchowny
Kościoła Katolickiego, który przyjmie korzyść majątkową za szybsze udzielenie tzw. ślubu
konkordatowego (co pozostaje w związku z jego uprawnieniami i obowiązkami w zakresie
działalności publicznej wynikającymi z umowy międzynarodowej i ustawy – k.r.o.), ale brak
będzie odpowiedzialności tego duchownego przyjmującego korzyść majątkową w zamian za
szybsze udzielenie chrztu 1490.
Jeśli idzie o pozostałe trzy kategorie sprawców przestępstwa z art. 228 § 1 k.k.
(funkcjonariuszy publicznych, członków organu samorządowego oraz osób zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi), to o „związku
z pełnieniem funkcji publicznej” można będzie powiedzieć w przypadku zaistnienia
merytorycznego powiązania czynności sprawczej z ich kompetencjami, wynikającymi
odpowiednio z faktów: należenia do jednej z kategorii funkcjonariuszy publicznych, bycia
członkiem organu samorządowego lub zatrudnienia w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi.
Wbrew stanowisku A. Barczak-Oplustil, ze związkiem z pełnieniem funkcji publicznej
członka organu samorządowego będziemy mieć do czynienia nie tylko w sytuacji, gdy
podejmuje on decyzje, wywierające skutki „na zewnątrz” samorządu (np. zawodowego),
którego jest członkiem. Pogląd ten jest sprzeczny z wyraźnym brzmieniem językowym art.
115 § 19 k.k., który nie wprowadza w tym zakresie żadnego rozróżnienia. Należy też
zauważyć, że w interesie państwa leży, by utworzone w drodze ustawy samorządy skupiające
np. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, funkcjonowały prawidłowo również
w swojej „sferze wewnętrznej”, ponieważ rzutuje to na zaufanie, jakim samorządy te są
darzone w społeczeństwie. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie
przedmiotu ochrony art. 228 i 229 również na działalność wewnętrzną samorządów. Warto
w tym kontekście podkreślić, że w nauce prawa administracyjnego samorządy zawodowe
i niektóre samorządy gospodarcze zalicza się kategorii tzw. innych administrujących
podmiotów publicznych 1491. Zwłaszcza samorządy zawodowe uznawane są powszechnie za
formę decentralizacji administracji publicznej 1492. Oznacza to, że państwo przekazuje im do
realizacji określone zadania o charakterze publicznym (np. szkolenie zawodowe).
1490

Podobnie: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 37 do art. 228, s. 1167-1168.
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Prawidłowość funkcjonowania samorządów, również w aspekcie wewnętrznym, może stać się
więc przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. Tym bardziej przejawem patologii
w funkcjonowaniu danego samorządu zawodowego byłoby udzielanie (i przyjmowanie)
korzyści członkom zgromadzeń ogólnych (np. Okręgowego Zjazdu Lekarzy) w zamian za
określony sposób głosowania w wyborach innego organu. Nie wydaje się, by wykładnia
obejmująca takie zachowania zakresem penalizacji za przestępstwo sprzedajności
(przekupstwa) w sektorze publicznym prowadziłaby do absurdalnych rezultatów.
Najbardziej złożony jest problem, jak rozumieć znamię „w związku z pełnieniem
funkcji publicznej” w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce dysponującej środkami
publicznymi. Z jednej bowiem strony nie można ignorować faktu, iż w toku procesu
legislacyjnego ustawodawca wyraźnie wyartykułował, że pełnieniem funkcji publicznej nie
jest dysponowanie środkami publicznym, a zatrudnienie w jednostce organizacyjnej
dysponującej takimi środkami, z drugiej zaś strony trzeba baczyć, by wykładnia tego
znamienia nie doprowadziła do zbytniego rozszerzenia zakresu penalizacji, wykraczającego
poza rodzajowy i indywidualny przedmiot ochrony przestępstw z art. 228 i 229 k.k. Rację ma
w tym kontekście M. Bielski, gdy zauważa, że przedmiotem tym jest „[…] interes państwa,
przejawiający się w założeniu, że dysponowanie tymi środkami będzie transparentne i wolne
od zachowań polegających na wywieraniu bezprawnego wpływu na wydatkowanie lub
zarządzanie tymi środkami” 1493. W moim przekonaniu za zbyt wąskie należy jednak uznać
stanowisko, że o związku z pełnieniem funkcji publicznej można mówić wyłącznie
w sytuacji, gdy sprawca posiada kompetencje do wpływania na wydatkowanie lub
zarządzanie środkami publicznymi w ramach jego zatrudnienia w jednostce organizacyjnej
dysponującej środkami publicznymi. Za pozostające w związku z pełnieniem funkcji
publicznej należy również uznać kompetencje osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej
dysponującej środkami publicznymi, niepolegające na podejmowaniu decyzji o sposobie
wydatkowania środków, lecz pozostające w merytorycznym związku z zadaniami
publicznymi, realizowanymi przez daną jednostkę organizacyjną, a finansowanymi
z otrzymanych przez nią środków publicznych. Przykładowo można w tym kontekście
wskazać uprawnienia lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej, przyjmującym korzyść majątkową w zamian za lepszą opiekę nad pacjentem,
przebywającym w szpitalu. Jego zachowanie nie będzie w żaden sposób związane
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z wydatkowaniem środków publicznych, lecz z zadaniem publicznym, ciążącym na
zatrudniającym go podmiocie. Wydaje się oczywiste, że przyjmowanie korzyści majątkowych
w takich sytuacjach powinno być penalizowane.
Ponadto w moim przekonaniu będzie realizowało znamię „w związku z pełnieniem
funkcji publicznej” przyjęcie korzyści (jej obietnicy) w zamian za zachowanie, którego
realizacja skutkować będzie – mimo braku formalnej decyzji o wydatkowaniu środków
publicznych – ich wydatkowaniem bądź zużyciem majątku pochodzącego ze środków
publicznych. Przykładowo można tu wskazać przyjęcie korzyści osobistej przez lekarza
zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w zamian za wykonanie zabiegu
„po godzinach pracy”, jeżeli ta kategoria zabiegów nie jest finansowana przez NFZ. Nie
zgadzam się więc z A. Barczak-Oplustil, która prezentuje w tym względzie przeciwne
stanowisko 1494. Zawsze bowiem w takiej sytuacji dochodzi do zużycia pewnych materiałów
czy też,

zakupionych

ze środków publicznych,

mimo

braku

formalnej

decyzji

o wydatkowaniu środków. Systematyczne używanie sprzętu szpitalnego czy tez materiałów
„do celów prywatnych” w oczywisty sposób powiększa zaś wydatki zakładu opieki
zdrowotnej, a zatem wydatki publiczne – i to pomimo faktu, że dana kategoria zabiegów nie
jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Co do zasady więc, za słuszne należy uznać przedstawione powyżej stanowisko
M. Bielskiego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w akapitach poprzednich.
Z kolei zdaniem Anny Golonki. „termin <<osoby pełniącej funkcję>> wskazuje na
podmiot czynności, podczas gdy zwrot <<pełnienie funkcji>> określa czynność
<<pełnienia>>” 1495. Według autorki, okoliczność ta rodzi wątpliwości co do możliwości
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przykładowo osoby powołanej tymczasowo do
wykonywania zadań dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, ponieważ nie jest ona
formalnie „osobą pełniącą funkcję publiczną” mimo, iż funkcję taką faktycznie wykonuje 1496.
Pogląd ten nie jest trafny. Jak wskazano powyżej, definiując pojęcie „osoby pełniącej
funkcję publiczną”, zdefiniowano jednocześnie samo „pełnienie funkcji publicznej”. Osoba
powołana tymczasowo do sprawowania funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego
(tzw. tymczasowy kierownik przedsiębiorstwa – por. art. 33a ustawy o przedsiębiorstwach
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państwowych) może być uznana w pewnych sytuacjach (dotyczy to zwłaszcza tzw.
przedsiębiorstw użyteczności publicznej) za „osobę, której uprawnienia i obowiązki zostały
określone przez ustawę”. Podstawę określenia uprawnień i obowiązków takiej osoby stanowi
zaś art. 33a w zw. z art. 32 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Bez wątpienia w przypadku przestępstwa przekupstwa z art. 229 k.k. znamię
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” stanowi znamię strony podmiotowej, wskazując
na powód, dla którego działa sprawca 1497. Pełnienie funkcji publicznej przez osobę,
w stosunku do której działa sprawca przestępstwa przekupstwa udzielając jej lub obiecując
udzielić korzyści, jest przyczyną działania sprawcy. Powyższe powoduje, iż w doktrynie
jednolicie przyjmuje się, że przestępstwo z art. 229 ma charakter przestępstwa kierunkowego,
które można popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim 1498. W nauce prawa karnego
pojawiła się natomiast kontrowersja dotycząca charakteru znamienia „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej” na gruncie typów przestępstwa sprzedajności w sektorze
publicznym z art. 228 k.k.
Wedle stanowiska dominującego, podobnie jak w przypadku przestępstwa
przekupstwa, również w przypadku sprzedajności „związek z pełnieniem funkcji publicznej”
stanowi przyczynę, dla której sprawca realizuje czynność sprawczą („przyjmuje” korzyść,
„żąda” korzyści” bądź „uzależnia czynność służbową” od korzyści) 1499. Powyższe oznacza
(choć nie wszyscy autorzy będący zwolennikami tego poglądu wyraźnie to artykułują), iż
również na gruncie przestępstwa sprzedajności znamię to jest znamieniem strony
podmiotowej, a nie przedmiotowej typu czynu zabronionego 1500.
Pogląd alternatywny głosi, iż w przypadku przestępstwa sprzedajności znamię
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” ma charakter znamienia strony przedmiotowej,
a nie podmiotowej typu czynu zabronionego. Zwolenniczką tego stanowiska jest przede
wszystkim A. Barczak-Oplustil, która zauważa, że „w rzeczywistości bowiem fakt
sprawowania określonej funkcji publicznej stanowi motyw udzielenia korzyści majątkowej;
trudno racjonalnie argumentować, iż sprawca przyjął oferowaną mu korzyść z tego względu,
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że pełnił funkcję publiczną” 1501. Zatem to motyw osoby udzielającej, a nie przyjmującej
korzyść stanowi, według autorki, okoliczność decydującą o realizacji znamienia „w związku
z pełnieniem funkcji publicznej”. Konsekwentnie, „motyw ten stanowi natomiast obiektywny
element rzeczywistości, którego wystąpienie warunkuje realizację znamion typu czynu
zabronionego [z art. 228 § 1 k.k. – dop. M. I.] i który musi być uświadomiony przez sprawcę,
aby można mu było przypisać umyślne popełnienie czynu zabronionego” 1502. Innymi słowy,
związek z pełnieniem funkcji publicznej dotyczy motywacji osoby udzielającej korzyść,
a w stosunku do osoby korzyść przyjmującą jest niejako „pierwotny” i musi być przez
sprawcę uświadamiany. Zdaniem więc autorki, omawiane znamię posiada odmienny
charakter w zależności od tego, w którym typie czynu zabronionego występuje.
W konsekwencji możliwa jest sytuacja, w której osoba pełniąca funkcję publiczną
pozostawać będzie w błędzie co do istnienia związku z pełnieniem funkcji publicznej
(odpowiedniej motywacji po stronie osoby udzielającej korzyści) w postaci jego urojenia,
skutkującego bezkarnością sprawcy1503. Przy przyjęciu zaś, że znamię to stanowi znamię
strony podmiotowej, w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z dokonaniem czynu z art.
228 § 1 k.k. 1504, niemożliwe jest bowiem pozostawanie w błędzie co do znamienia strony
podmiotowej typu czynu zabronionego. Analogicznie, w sytuacji, w której określona osoba
udzieli korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną w błędnym przekonaniu, że stanowi ona
przewidzianą prawem opłatę za jej czynności (np. za wizytę lekarską) wywołanym lub
wyzyskanym przez tę osobę, nie może być mowy o realizacji znamion z art. 228 § 1 k.k. (po
stronie osoby udzielającej nie wystąpiła bowiem motywacja wyczerpująca się w związku
z pełnieniem funkcji publicznej) 1505.
W moim przekonaniu pogląd prezentowany przez A. Barczak-Oplustil nie jest trafny,
a znamię „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” należy rozumieć w sposób
analogiczny w odniesieniu do osoby udzielającej, jak i przyjmującej korzyść.
Za stanowiskiem tym przemawia okoliczność, że jego akceptacja prowadziłaby do
praktycznego braku możliwości zastosowania typu czynu zabronionego z art. 228 § 4 k.k.,
gdzie mowa jest o „żądaniu korzyści albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji
publicznej” oraz o „uzależnieniu czynności służbowej od korzyści albo jej obietnicy
1501
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w związku z pełnieniem funkcji publicznej”. Warto w tym miejscu zauważyć, że
odpowiedzialność karna sprawcy z art. 228 § 4 k.k. w żaden sposób nie jest zależna od
zachowania osoby, wobec której wyrażane jest żądanie lub uzależnienie czynności służbowej
od korzyści albo jej obietnicy. W tym przypadku zatem nie może być mowa o żadnej intencji
osoby udzielającej lub obiecującej udzielić korzyści, nie ma bowiem nawet żadnej pewności,
iż korzyść zostanie udzielona lub obiecana. Zaakceptowanie tezy A. Barczak-Oplustil co do
sposobu rozumienia znamienia „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” prowadzi więc
do wewnętrznej sprzeczności typu czynu z art. 228 § 4 k.k. Nie ma zaś żadnego powodu, by
omawiane znamię rozumieć inaczej na gruncie typu z art. 228 § 1 k.k., a inaczej na gruncie
art. 228 § 4 k.k.
Ponadto stanowisko autorki prowadzi do wniosków nie do zaakceptowania z punktu
widzenia polityki kryminalnej, na co zresztą sama wskazuje 1506. Uznania znamienia
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” za znamię strony przedmiotowej typu czynów
sprzedajności w sektorze publicznym skutkować bowiem musi przyjęciem „[…] że nie można
będzie przyjąć realizacji znamion typu czynu zabronionego opisanego w art. 228 § 1 k.k.
w przypadku, w którym dana osoba wprawdzie przyjmuje korzyść majątkową w przekonaniu,
że została ona jej udzielona w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej, ale
faktycznie

udzielenie

korzyści

majątkowej

motywowane

było

zupełnie

innymi

przesłankami” 1507. Analogicznie, w sytuacji, w której określona osoba udzieli korzyści osobie
pełniącej funkcję publiczną w błędnym przekonaniu, że stanowi ona przewidzianą prawem
opłatę za jej czynności (np. za wizytę lekarską) wywołanym lub wyzyskanym przez tę osobę,
nie może być mowy o realizacji znamion z art. 228 § 1 k.k. (po stronie osoby udzielającej nie
wystąpiła bowiem motywacja wyczerpująca się w związku z pełnieniem funkcji
publicznej) 1508. Wbrew twierdzeniom autorki, obie wskazane powyżej sytuacje naruszają
dobro prawnie chronione w art. 228 k.k., jakim jest m. in. bezstronność działalności instytucji
publicznych oraz ich autorytet. W obu wskazanych przypadkach mamy do czynienia
z naruszeniem standardów działalności publicznej w aspekcie jej bezstronności.
W dalszej kolejności zauważyć należy, że taki sposób wykładni znamienia
„w związku z pełnieniem funkcji publicznej” sprzeczny jest z interpretacją analogicznych
znamion, używanych w międzynarodowych konwencjach antykorupcyjnych. Przykładowo,

1506

Tamże, s. 90-96.
A. Barczak-Oplustil, W związku…, s. 90-91.
1508
Zob. A. Barczak-Oplustil, W związku…, s. 96.
1507
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w art. 15 lit. b Konwencji Narodów Zjednoczonych nakazano Państwom-Stronom
wprowadzenie

penalizacji

zachowania

„krajowego

funkcjonariusza

publicznego”,

polegającego na „domaganiu się lub przyjęciu przez funkcjonariusza publicznego,
bezpośrednio lub pośrednio, nienależnej korzyści dla tego funkcjonariusza lub innej osoby
bądź podmiotu, w celu działania lub zaniechania działania podczas wykonywania przez
niego obowiązków służbowych” (w języku angielskim: „the solicitation or acceptance by
a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, in order that the official act or
refrain from acting in the exercise of his of her official duties”). Komentatorzy Konwencji
NZ wyraźnie wskazują, że celem działania sprawcy przestępstwa sprzedajności w sektorze
publicznym (którego penalizacja jest obowiązkowa na gruncie art. 15 lit. b Konwencji), który
musi być przez niego uświadamiany, ma być zmiana jego przyszłego zachowania
mieszczącego się w ramach wykonywania przez niego czynności służbowych 1509. Prawo
międzynarodowe wyraźnie wskazuje więc, że również w przypadku przestępstwa
sprzedajności, znamię „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” powinno być traktowane
jako znamię strony podmiotowej, a nie przedmiotowej typu czynu zabronionego.
2.4. Problemy związane z wykładnią poszczególnych typów przestępstw
sprzedajności w sektorze publicznym.
2.4.1. Typ kwalifikowany z § 3 – analiza znamienia kwalifikującego „za
zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa”.
W art. 228 § 3 k.k. określono typ kwalifikowany przestępstwa sprzedajności
w sektorze publicznym. Znamieniem kwalifikującym jest tu przyjęcie korzyści majątkowej
lub osobistej albo jej obietnicy „za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa”.
Taki kształt omawianego znamienia wynika z nowelizacji k.k. z czerwca 2003 r. Do tego
czasu kodeks posługiwał się w § 3 odmiennym sformułowaniem: „w związku z naruszeniem
przepisów prawa”. Kodeks karny z 1969 r. posługiwał się natomiast na gruncie art. 239
§ 3 zwrotem: „za czynność stanowiącą naruszenie przepisu prawa”. Omawiane znamię
opisuje ekwiwalent w zamian za który sprawca sprzedajności urzędniczej decyduje się
zrealizować czynność sprawczą 1510. Zdecydowana większość doktryny prawa karnego 1511, jak

1509

Zob. Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption, New
York 2006, teza 202, s. 84; M. Kubiciel, Core Criminal Law Provisions in the United Nations Convention
Against Corruption, International Criminal Law Review, 2009, vol. 9, s.149-150; C. Nowak, Korupcja…,
s. 215.
1510
A. Barczak-Oplustil, W związku…, s. 96.
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i judykatura 1512, przyjmują, iż typ z art. 228 § 3 k.k. ma charakter formalny, co oznacza że dla
jego realizacji nie jest konieczne, by do faktycznie doszło do zachowania stanowiącego
naruszenie przepisów prawa. Wystarczy zaś, by osoba pełniąca funkcję publiczną przyjęła
korzyść (obietnicę) w zamian za takie zachowanie. W konsekwencji, w zasadzie jednolicie
przyjmuje się, że zakres art. 228 § 3 k.k. obejmuje nie tylko sytuacje przyjęcia korzyści (jej
obietnicy) w zamian za uprzednie zachowanie osoby pełniącej funkcję publiczną sprzeczne
z prawem, ale także wtedy, gdy zachowanie to ma dopiero nastąpić w przyszłości. W tej
drugiej sytuacji wymaga się jednak, by z okoliczności jasno wynikało, że udzielający korzyść
czyni to w celu uzyskania zachowania sprzecznego z prawem, a przyjmujący korzyść
utrzymuje go w mniemaniu, że zachowanie będzie podjęte w przyszłości 1513. Przeciwnego
zdania jest jedynie P. Palka 1514. Uważa on, iż stanowisko dominujące w doktrynie
i orzecznictwie stanowi interpretację rozszerzającą omawianego typu kwalifikowanego.
Przeciwko takiemu poglądowi przemawiają zdaniem autora względy wykładni językowej,
funkcjonalnej i historycznej. Według niego, „typ czynu zabronionego z art. 228 § 3 k.k.
normuje przyjęcie korzyści za zachowanie stanowiące (już) naruszenie przepisów prawa, nie
zaś za zachowanie, które będzie stanowić naruszenie prawa, ani też za <<czynność, która […]
ma się sprzeciwiać ustawie (art. 290 § 2 k.k. z 1932 r.)>> bądź też w jeszcze innej językowej
odsłonie – nie za przyjęcie korzyści udzielonej w celu skłonienia do naruszenia przepisów
prawa” 1515. Ponadto wskazuje on iż „przyjęcie korzyści (bądź też jej obietnicy) za już
dokonane naruszenie prawa różni się znacznie swą karygodnością od przypadku jej przyjęcia,
gdy to naruszenie spełnić ma się dopiero w przyszłości (co oznacza, że równie dobrze spełnić
się nie musi)” 1516. Argumenty autora nie wydają się zasadne. Po pierwsze bowiem, wykładni
obejmującej zakresem omawianego znamienia także zachowań przyszłych, które nie muszą
się spełnić, nie sprzeciwiają się względy językowe. Ustawa mówi jedynie, że przyjęcie
korzyści (jej obietnicy) ma nastąpić „za” takie zachowanie, akcentuje więc wyłącznie
ekwiwalentność zachowania sprawcy udzielającego korzyść i osoby pełniącej funkcję
publiczną. Odmienne zaś brzmienie omawianego przepisu (w porównaniu z brzmieniem jego
1511

Zob. m. in.: A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 106-107; M. Surkont, Łapownictwo, s. 71; C. Nowak,
Korupcja…, s. 76; K. Buchała, Prawo karne materialne, wyd. 2, Warszawa 1989, s. 681.
1512
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., II AKa 200/07, Lex Nr
327535.
1513
A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 106.
1514
Zob. P. Palka, Sprzedajne…, s. 380-381.
1515
Tamże, s. 381.
1516
Tamże.
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odpowiednika w k.k. z 1932 r., k.k. z 1969 r. i pierwotnym brzmieniem sprzed nowelizacji
z czerwca 2003 r.) wynika wyłącznie ze względów redakcyjnych. Z różnic w brzmieniu
przepisów będących odpowiednikami art. 228 § 3 k.k. w poprzednio obowiązujących
kodyfikacjach karnych nie należy zatem wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Również
względy natury kryminalnopolitycznej przemawiają za szerokim sposobem omawianego
znamienia. Jak trafnie zauważył na gruncie art. 239 § 3 k.k. z 1969 r. A. Spotowski, „istota
bowiem tego typu kwalifikowanego sprzedajności polega na wynagradzaniu za czynność
naruszającą przepis prawa, a to, czy czynność została wykonana przed czy po czynności, jest
bez znaczenia. Zresztą z reguły przyjęcie korzyści lub jej obietnicy będzie wyprzedzało
czynność naruszającą przepis prawa, gdyż ofiarowana łapówka ma właśnie skłonić osobę
pełniącą funkcję publiczną do wykonania czynności naruszającej przepis prawa” 1517. Z
punktu widzenia dobra prawnie chronionego przez przepis art. 228 § 3 k.k. nie ma znaczenia
dla społecznej szkodliwości czynu sprawcy przyjmującego korzyść to, czy do zachowania
stanowiącego naruszenie przepisy prawa faktycznie w przyszłości dojdzie. Rzecz bowiem
w tym, że przepis ten chroni przede wszystkim autorytet instytucji publicznych, naruszony
w większym stopniu przez przyjęcie korzyści za zachowanie sprzeczne z prawem, niż
w sytuacji takiego przyjęcia w zamian za zachowanie zgodne z prawem.
Należy zauważyć, że znamienia „zachowanie stanowiące naruszenie przepisów
prawa” nie można rozumieć w sposób dosłowny. Rzecz bowiem w tym, że współczesna teoria
prawa wyraźnie odróżnia od siebie pojęcia „przepisu prawa”, „normy postępowania”
i „normy prawnej” 1518. Przepis prawa to „zdanie w sensie gramatycznym (od kropki do kropki
lub od kropki do średnika, lub od średnika do kropki), zwykle wyraźnie wyróżnione
graficznie w tekście prawnym i zwykle oznaczone w nim jako artykuł, paragraf lub ustęp”1519.
Z kolei „norma postępowania to wyrażenie (chociażby tylko pomyślane), które w sposób
jednoznaczny określonemu podmiotowi, w określonych okolicznościach nakazuje (zakazuje)
określone zachowanie się”, zaś „norma prawna to norma postępowania która (na gruncie
polskiej współczesnej kultury prawnej) ustanowiona została (lub uznana) przez kompetentny
organ władzy publicznej” 1520. Powyższe rozróżnienie wskazuje w sposób jednoznaczny, iż
nie można naruszyć „przepisu prawa”, lecz co najwyżej dającą się wyinterpretować z niego

1517

A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 106.
Por. M. Zieliński, Wykładnia…, s. 15-16 i przywołaną tam literaturę.
1519
Tamże, s. 16.
1520
Tamże.
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normę prawną. W istocie więc należy mówić o zachowaniu stanowiącym naruszenie norm
prawnych, a nie przepisów prawa.
Interpretacja omawianego znamienia „za zachowanie stanowiące naruszenie
przepisów prawa”. budzi kilka wątpliwości w doktrynie prawa karnego.
Pierwsza z nich polega na rozbieżności co do sposobu wykładni zwrotu „przepisy
prawa”. Według szerokiego ujęcia tego zwrotu, obejmuje on normy prawne zawarte w aktach
normatywnych powszechnie obowiązujących, a także aktów normatywnych o charakterze
wewnętrznym (określonych w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP) oraz regulaminów
wojskowych 1521. Jeszcze szerzej rzecz ujmował na gruncie k.k. z 1969 r. Kazimierz Buchała,
zdaniem którego „przez naruszenie przepisów prawa należy rozumieć nie tylko wyraźne
naruszenie dosłownego brzmienia przepisu, w tym przypadku ustawy, oraz wydanych na jej
podstawie rozporządzeń czy zarządzeń, lecz także prawidłowej polityki realizowanej na
podstawie

określonych

przepisów

zostawiających

pewną

sferę

uznania

dla

funkcjonariusza” 1522 Według ujęcia wąskiego, omawiany zwrot obejmuje wyłącznie akty
prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw, nie obejmuje zaś takich aktów jak zarządzenia,
instrukcje i wewnętrzne przepisy wykonawcze 1523. Nie wyraża natomiast swojego stanowiska
w omawianym sporze O. Górniok, spostrzegając jedynie trafnie, iż „skoro art. 228 § 3 k.k.
zawiera typ kwalifikowany, to jest to norma specjalna w stosunku do generalnej ujętej w art.
228 § 1 k.k. i odpowiednio do jeden z dyrektyw interpretacyjnych drugiego stopnia nie należy
jego znamion, w szczególności znamienia konstytuującego ten typ kwalifikowany
interpretować rozszerzająco” 1524.
Zdaniem części autorów, omawiany termin obejmuje wyłącznie normy o charakterze
materialnoprawnym, spod jego zakresu wyłączone są zaś regulacje o charakterze
proceduralnym, przykładowo dotyczące trybu, kolejności bądź sposobu załatwiania spraw1525.

1521

Zob. A. Zoll [w:] , s. 755; J. Skorupka, Ochrona…, s. 81; A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 104-105;
M. Kulik [w:] Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 10 do art. 228. Podobnie J. Potulski [w:] System Prawa
Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki, s. 582, z zastrzeżeniem, że jego zdaniem omawiane pojęcie nie obejmuje
regulaminów wojskowych
1522
K. Buchała, Prawo…, s. 681.
1523
E. Pływaczewski [w:] Kodeks…, red. O. Górniok, teza 11 do art. 228, s. 742; A. Marek, Kodeks…, teza 10 do
art. 228, s. 505-506; P. Palka, Sprzedajne…, s. 378 (zwłaszcza przypis 327); wyrok Sądu Najwyższego z dnia
6 listopada 1987 r., V KRN 200/87, OSNPG z 1988 r., Nr 8, poz. 81.
1524
O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 32 do art. 228, s. 64.
1525
Zob. m. in.: P. Palka, Sprzedajne…, s. 379; R. Góral, Kodeks…, teza 29 do art. 228, s. 382.
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Wedle poglądu alternatywnego, pojęcie to obejmuje zarówno normy o charakterze
merytorycznym, jak i procesowym 1526.
Pojawia się również wątpliwość, czy za „przepisy prawa” o których mowa w art. 228
§ 3 k.k. można również uznać przepisy prawa karnego, czy też przyjęcie korzyści (jej
obietnicy) w zamian za ich naruszenie nie mieści się w zakresie tego typu kwalifikowanego.
Najczęściej chodzić tu może o naruszenie art. 271 k.k., penalizującego zachowanie
funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
poświadczającej nieprawdę w takim dokumencie. Kontrowersja ta występowała głównie na
w orzecznictwie na gruncie art. 290 § 2 k.k. z 1932 r. 1527. Aktualnie zdecydowana większość
doktryny prawa karnego 1528, jak i orzecznictwo sądów powszechnych 1529 obejmują takie
zachowania zakresem typu kwalifikowanego, używając na poparcie swojego stanowiska
argumentu lege non distinguente, a także wskazując, iż przyjęcie poglądu odmiennego
prowadziłoby do rezultatów paradoksalnych z punktu polityki kryminalnej 1530.
Co istotne, ponieważ przepis art. 228 § 3 k.k. statuuje typ kwalifikowany względem
§ 1, do jego znamion także należy „związek z pełnieniem funkcji publicznej”. Powyższe
oznacza, że zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, w zamian za które
przyjmowana jest korzyść (jej obietnica) musi mieścić się w zakresie kompetencji osoby
pełniącej funkcję publiczną (nawet jeżeli merytorycznie będzie sprzeczne z tymi
kompetencjami). Nie będzie więc kwalifikowane z art. 228 § 3 k.k. przyjęcie korzyści za
zachowanie nie pozostające w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Przykładowo, nie jest
związane z pełnieniem funkcji publicznej zachowanie funkcjonariusza Policji zeznającego
w sprawie karnej w charakterze świadka, o ile zeznaje na okoliczności nie związane z jego
zakresem obowiązków służbowych. Jeżeli natomiast zeznania dotyczą tych okoliczności,
przyjęcie korzyści w zamian za złożenie fałszywych zeznań, realizować będzie znamiona art.
228 § 3 k.k.

1526

Tak: M. Surkont, Łapownictwo, s. 67; tenże, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1983 r.,
N 25/83, Nowe Prawo z 1984 r., Nr 7-8, s. 206-207.
1527
Orzecznictwo Sądu Najwyższego było w tym zakresie chwiejne, przyjmując za jednym razem, iż przepis art.
290 § 2 k.k. z 1932 r. obejmował także naruszenie przepisów karnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
3 września 1958 r., I K 862/57, OSNPG z 1959 r., Nr 1, poz. 20 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca
1958 r., IV K 105/58, OSNPG z 1959 r., Nr 1, poz. 19), innym razem wyłączając taką możliwość (por. uchwałę
Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1967 r., VI KZP 56/66, OSNKW z 1967 r., Nr 6, poz. 49).
1528
Zob. m. in:. A. Spotowski, Przestępstwa…, s. 105-106; P. Palka, Sprzedajne…, s. 378-379.
1529
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2009 r., II AKa 373/09, Lex Nr 568535.
1530
Zob. P. Palka, Sprzedajne…, s. 379.
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W moim przekonaniu, pojęcie „przepisy prawa” użyte w art. 228 § 3 k.k. należy bez
wątpienia interpretować w świetle postanowień Konstytucji RP odnoszących się do źródeł
prawa. Zgodnie z art. 87 Konstytucji, źródłami powszechnie obowiązującego prawa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także, na obszarze działania organów, które je
ustanowiły, akta prawa miejscowego. W skład powszechnie obowiązującego prawa wchodzą
również akty prawne ustanowione przez organizację międzynarodową, której członkiem jest
RP, o ile przewiduje do umowa międzynarodowa konstytuująca daną organizację (art. 91 ust.
3 Konstytucji). W aktualnym stanie prawnym organizacją, o której mowa w tym przepisie,
jest wyłącznie Unia Europejska. Do źródeł prawa ustanowionych przez Unię Europejską,
stosowanych bezpośrednio i niewymagających implementacji do polskiego porządku
prawnego, należą rozporządzenia (por. art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej) 1531. Ponadto wskazać należy na dyrektywy, które mimo upływu wskazanego w
nich terminu, nie zostały implementowane do polskiego porządku prawnego, o ile posiadają
walor bezpośredniej skuteczności, tj. są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, a ich
dalsze stosowanie nie jest uzależnione od dalszego działania organów UE lub organów
państw członkowskich i są skierowane na przyznanie praw jednostce 1532. W takiej bowiem
sytuacji przepisy dyrektywy powinny być bezpośrednio stosowane przez organy państw
członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski), a zatem polska osoba pełniąca funkcję
publiczną może naruszyć wynikające z nich normy. Źródłem prawa powszechnie
obowiązującego w RP są również rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy, które mogą
być wydawane wyłącznie w czasie stanu wojennego (art. 234 Konstytucji RP). Wszystkie
wymienione powyżej kategorie źródeł prawa mogą zawierać „przepisy prawa”, o których
mowa w art. 228 § 3 k.k. Poza źródłami prawa powszechnie obowiązującego, Konstytucja RP
przewiduje również przepisy prawa wewnętrznego, wymieniając jako ich kategorie uchwały
Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów (art. 93 Konstytucji).
Obie kategorie aktów normatywnych mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki
organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. Nie mogą one stanowić podstawy
decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Bez wątpienia
1531

Por. A. Grzelak [w:] A. Grzelak A. (red.), M. Królikowski (red.), A. Sakowicz (red.), Europejskie prawo
karne, Warszawa 2012, s. 159-160
1532
Por. A. Grzelak [w:] A. Grzelak A. (red.), M. Królikowski (red.), A. Sakowicz (red.), Europejskie…, s. 161163 i przywołane tam orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości).
360

unormowania o
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o
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organizacyjnym.
W moim przekonaniu, „przepisy prawa”, o których mowa w art. 228 § 3 k.k., to nie
tylko przepisy zawierające normy o charakterze materialnoprawnym, ale także proceduralnym
lub organizacyjnym, regulujące tryb postępowania w danej sprawie. Za takim ujęciem
przemawiają zarówno względy natury językowej, jak i funkcjonalnej. Przede wszystkim więc
ustawa nie wprowadza tutaj żadnego rozróżnienia. Lege non distiguente, rozróżnienia takiego
nie należy również wprowadzać w drodze wykładni. Poza tym autorytet instytucji
publicznych

podrywa

zarówno

zachowanie

naruszające

normę

o

charakterze

materialnoprawnym, jak i proceduralnym. Naruszenie normy procesowej może prowadzić
niekiedy do bardzo daleko idących skutków, prowadzących wręcz do braku możliwości
zastosowania normy materialnoprawnej. Przykładowo, niezgodne z przepisami postępowania
oddalenie wniosku dowodowego przez sąd lub organ prowadzący postępowanie
administracyjne może prowadzić do odmiennych ustaleń faktycznych, a to z kolei
zaowocować może zastosowaniem innej normy prawa materialnego. Dlatego też przyjęcie
korzyści w zamian za naruszenie norm o charakterze proceduralnym powinno być karalne
w takim samym stopniu, jak takie przyjęcie za naruszenie norm prawnomaterialnych.
Powyższe przesądza, w moim przekonaniu, że również przepisy prawa o charakterze
wewnętrznym (takie jak zarządzenia czy uchwały Rady Ministrów) mieszczą się w zakresie
omawianego pojęcia.
Nie należy natomiast rozumieć przez „przepisy prawa” prawidłowej polityki
realizowanej przez osobę pełniącą funkcję publiczną, jak chciał tego K. Buchała. Bez
wątpienia stanowisko tego autora prowadzi bowiem do niedopuszczalnej w prawie karnym
wykładni wykraczającej poza znaczenie językowe tekstu prawnego.
Zdecydowana większość doktryny prawa karnego 1533, jak i jednolite w tym zakresie
orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 1534 przyjmują, iż dla o zachowaniu
naruszającym przepisy prawa może być mowa wyłącznie w sytuacji merytorycznej
sprzeczności z normami bezwzględnie obowiązującymi, nakładającymi na osobę pełniącą
1533

Zob. m. in.: A. Marek, Kodeks…, teza 10 do art. 228, s. 506; A. Zoll [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, wyd.
1999, s. 755-756; P. Palka, Sprzedajne…, s. 380; P. Wiatrowski, Typy…, s. 66.
1534
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1983 r., N 25/83, OSNKW z 1984 r., Nr 1, poz. 16; wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1987 r., V KRN 200/87, OSNPG z 1988 r., Nr 8, poz. 81; wyrok Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 1998 r., II AKa 108/98, Lex Nr 37789; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r., V KK 140/11, OSNKW z 2012 r., Nr 4, poz. 37.
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funkcję publiczną obowiązek określonego zachowania. Nie mieszczą natomiast w zakresie
omawianego zwrotu sytuacje, w których przepisy prawa przyznają jej zakres uznania, a zatem
w których zachowanie to uzależnione jest od jej oceny danej sytuacji faktycznej. W takim
bowiem przypadku nie może być mowy o naruszeniu prawa przez osobę pełniącą funkcję
publiczną. Dopiero w sytuacji, gdy norma zawarta w przepisie prawa nakłada na osobę
pełniącą funkcję publiczną obowiązek podjęcia określonego zachowania, sprzeniewierzenie
się temu obowiązkowi może być traktowane jako zachowanie stanowiące naruszenie
przepisów prawa. Ponadto, przyjęcie stanowiska przeciwnego bez wątpienia doprowadziłoby
do niepożądanych skutków z punktu widzenia postulatu określoności prawa karnego (nullum
crimen sine lege certa). O ile bowiem łatwo jest ustalić, iż dane zachowanie, w zamian za
które przyjmowana jest łapówka, jest sprzeczne z przepisem wyrażającym w sposób jasny
nakaz lub zakaz, to nie jest tak w przypadku, gdy przepis taki wyraża w sposób ogólny (np.
poprzez zastosowanie tzw. klauzuli generalnej) zasady, jakimi ma kierować się dana osoba
pełniąca funkcję publiczną (przykładowo – uwzględniać w swoim zachowaniu interes
publiczny lub słuszny interes obywateli). Ujęcie tego typu ogólnych klauzul generalnych
w zakresie typu określonego w art. 228 § 3 k.k. spowodowałoby zatem jego „rozmycie”, co
w moim przekonaniu jest nie do pogodzenia z postulatem określoności typu czynu
zabronionego, będącym jednym z podstawowych przejawów funkcji gwarancyjnej prawa
karnego.
W konsekwencji, nie z art. 228 § 3, a z art. 228 § 1 k.k. należy przykładowo
kwalifikować zachowanie funkcjonariusza Służby Więziennej przyjmującego korzyść za
odstąpienie od czynności służbowej polegającej na sporządzeniu wniosku o wymierzenie
odbywającemu karę pozbawienia wolności kary dyscyplinarnej 1535 czy funkcjonariusza
Policji, który przyjmuje korzyść za odstąpienie od ukarania mandatem karnym za
wykroczenie (np. drogowe) i poprzestanie na pouczeniu.
Należy też zauważyć, że ustawodawca formułując zwrot „zachowanie stanowiące
naruszenie przepisów prawa” posłużył się liczbą mnogą („przepisy prawa”). Inaczej rzecz
miała się na gruncie k.k. z 1969 r., w którym ustawodawca posłużył się liczbą pojedynczą.
Brak jest zaś w uzasadnieniu rządowego projektu kodeksu karnego wzmianki na temat
przyczyny takiego stanu rzeczy 1536. Część autorów odnosi się krytycznie do zmiany

1535

Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r., V KK 140/11, OSNKW z 2012 r., Nr 4, poz. 37.
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 76, która przypuszcza, że zmiana ta mogła mieć charakter redakcyjny.
Negatywnie do zamiany w przepisie liczby mnogiej na pojedynczą odnosi się M. Surkont, Łapownictwo, s. 76.
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1536

w przepisie liczby mnogiej na pojedynczą 1537. Może ona bowiem sugerować, iż dla realizacji
znamion typu kwalifikowanego z art. 228 § 3 k.k. konieczne jest, by zachowanie stanowiące
ekwiwalent przyjęcia korzyści musi naruszać co najmniej dwa przepisy prawa (co wynikałoby
z literalnej wykładni tego zwrotu) 1538, a nie – jak przyjmuje się powszechnie -

że

wystarczające jest, by było ono sprzeczne z jednym przepisem prawa. Należy jednak w tym
kontekście zauważyć, że – jak trafnie przyjmuje orzecznictwo Sądu Najwyższego – „samo
tylko użycie w treści normy prawnej liczby mnogiej dla określenia przedmiotu bezpośredniej
ochrony, przedmiotu czynności sprawczej lub środka służącego do popełnienia przestępstwa
nie oznacza, że ustawodawca używa jej w znaczeniu zwrotu: <<co najmniej dwa>>, a więc
w celu ograniczenia podstawy odpowiedzialności” 1539. Bez wątpienia zatem dla realizacji
typu z art. 228 § 3 k.k. wystarczające jest przyjęcie korzyści (jej obietnicy) za zachowanie
stanowiące naruszenie normy prawnej wysłowionej w jednym przepisie prawa. Powyższe nie
zwalnia jednak od krytyki przyjętego rozwiązania ustawowego, które z niezrozumiałych
powodów zmieniło użytą w art. 239 § 3 k.k. z 1969 r. liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Dla
rozwiania wszelkich wątpliwości w tym zakresie należałoby zatem postulować zmianę art.
228 § 3 k.k., tak by brzmiał on omawianym fragmencie: „za zachowanie stanowiące
naruszenie prawa”. Opuszczenie odniesienia do przepisów pozwala również na
wyeliminowanie niezręczności, o której wspomniano powyżej, sugerującej, iż zachowanie
narusza przepisy prawa, a nie wysłowione w nich normy.
2.4.2. Typ kwalifikowany z § 5.
Warto zauważyć, że w art. 228 § 5 k.k. spenalizowano jedynie „przyjęcie” korzyści
majątkowej znacznej wartości albo jej obietnicy, ale już nie „żądanie” takiej korzyści ani
„uzależnienie wykonania czynności służbowej” od otrzymania takiej korzyści lub jej
obietnicy. Zachowania takie podlegają zatem penalizacji z art. 228 § 4 k.k. Rozwiązanie takie
należy ocenić negatywnie. Prowadzi to bowiem do sytuacji paradoksalnej, w której przyjęcie
korzyści majątkowej jest penalizowane łagodniej niż przyjęcie korzyści majątkowej znacznej
wartości, zaś żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości penalizowane jest tak samo, jak
1537

Zob. M. Surkont, Łapownictwo, s. 67; C. Nowak, Korupcja…, s. 76.
Takie zdanie wyraża w doktrynie prawa karnego jednak jedynie P. Wiatrowski, Typy…, s. 65.
1539
Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01, OSNKW z 2002 r., Nr 1-2, poz. 4.
Podobnie: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2012 r., I KZP 13/12, OSNKW z 2012 r., Nr 9, poz. 87;
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10, OSNKW z 2010 r., Nr 7, poz. 57; wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2011 r., II AKa 382/10, Lex Nr 846483; zdanie odrębne
sędziego Andrzeja Rzeplińskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTKA z 2011 r., Nr 6, poz. 61.
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żądanie takiej korzyści nie posiadającej znacznej wartości. Rozwiązanie takie jest
niezrozumiałe z punktu widzenia polityki kryminalnej.
W moim przekonaniu więc, przepis art. 228 § 5 k.k. należałoby uzupełnić, tak by
brzmiał on następująco: „kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje lub żąda
korzyści majątkowej znacznej wartości albo jej obietnicy albo uzależnia wykonanie czynności
służbowej od otrzymania korzyści majątkowej znacznej wartości albo jej obietnicy, podlega
karze (…)”.
2.4.3. Typy z § 6 – pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym
lub w organizacji międzynarodowej”.
Jak była już mowa powyżej, przepis art. 228 § 6 k.k. został dodany do k.k. w wyniku
nowelizacji z września 2000 r., która stanowiła przełom w polskim ustawodawstwie
antykorupcyjnym, wprowadzając do niego po raz pierwszy penalizację zachowań
korupcyjnych wymierzonych w państwach obcych i w organizacjach międzynarodowych.
Głównym celem powyższej nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa karnego do
unormowań międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych, w szczególności Konwencji
OECD. Aktualnie jednak obowiązek wprowadzenia penalizacji korupcji zagranicznych
funkcjonariuszy publicznych (zarówno w aspekcie sprzedajności, jak i przekupstwa) wynika
także z innych aktów prawa międzynarodowego.
Przepis art. 228 § 6 k.k. wprowadza rozszerzenie podmiotowe karalności za czyny
opisane w § 1-5 na osoby pełniące funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji
międzynarodowej 1540. Należy stwierdzić, że przepis ten, w powiązaniu z odpowiednimi
paragrafami art. 228 tworzy odrębne typy czynów zabronionych. Dla oddania poprawnej
kwalifikacji prawnej zachowania sprawczego, należy powołać przepis art. 228 § 6 k.k.
w związku z właściwym przepisem jednego z poprzedzających go paragrafów, przy czym
powiązanie to nie następuje na podstawie art. 11 § 2 k.k. Kwalifikacja taka nie jest bowiem
kwalifikacją kumulatywną, o której mowa w tym przepisie, a sprawca swoim zachowaniem
realizuje tylko jeden typ czyn zabronionego, który – ze względu na użytą w tym przypadku
przez ustawodawcę technikę rozczłonkowania tekstu prawnego – należy zakwalifikować przy
użyciu dwóch przepisów (paragrafów) k.k.
Pojęcia „państwo obce” i „organizacja międzynarodowa”, którymi posługuje się art.
228 § 6 k.k. (jak również art. 229 § 5 k.k.) zostały już wyjaśnione w innym miejscu.

1540

Zob. A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 18 do art. 228, s. 1158.
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W doktrynie prawa karnego występuje właściwie tylko jedna rozbieżność odnośnie
sposobu rozumienia przepisu art. 228 § 6 k.k. Wątpliwość ta przejawia się w pytaniu, według
jakiego systemu prawnego należy oceniać, czy dana osoba pełni funkcję publiczną
w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowym.
Według stanowiska przeważającego w doktrynie, oceny takiej należy dokonywać
w odniesieniu do prawa polskiego, a zatem według kryteriów definicyjnych zawartych w art.
115 § 19 k.k. 1541. Jest ono uzasadniane tym, że przepis art. 228 § 6 k.k. nie odwołuje się
w żaden sposób do prawa obcego, stąd należy w tym przypadku zastosować zasady
odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą 1542. Według P. Wiatrowskiego,
„artykuł 113 k.k. nakazuje lege non distinguente stosować ustawę karną polską, niezależnie
od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienie przestępstwa, do obywatela polskiego
oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za
granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy
umów międzynarodowych” 1543.
Zgodnie z poglądem mniejszościowym, analiza, czy dana osoba pełni funkcję
publiczną powinna być dokonywana w oparciu o system prawny państwa obcego lub
organizacji międzynarodowej, w której funkcja jest pełniona 1544. Zdaniem B. Mik, „jest to
wyjście poza zakres ochrony polskiego porządku prawnego oraz poza zasady stosowania
ustawy karnej polskiej unormowane w rozdziale XIII części ogólnej Kodeksu karnego,
podyktowane wymogami prawnomiędzynarodowymi” 1545.
Stanowiska w omawianym sporze nie zajmuje C. Nowak, która przedstawia
argumenty krytyczne wobec obu omówionych powyżej poglądów, nie prezentując jednak
własnego 1546. Jej zdaniem, zaakceptowanie stanowiska większościowego prowadzi do
uznawania szerokiego kręgu osób za pełniące funkcje publiczne w innych państwach lub
organizacjach międzynarodowych, co może spowodować „[…] uznawanie za osoby pełniące
funkcje publiczne osób, które takich funkcji nie pełnią w innych państwach w świetle
obowiązującego tam prawa” 1547. Z kolei akceptacja poglądu mniejszościowego skutkuje
1541

Tak m. in.: P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 47-48; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza
18 do art. 228, s. 1158.
1542
P. Wiatrowski, Pojęcie…, s. 47-48.
1543
Tamże.
1544
Zob. m. in.: B. Mik, Nowela…, s. 146-147.
1545
B. Mik, Nowela…, s. 146-147.
1546
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 361-366.
1547
C. Nowak, Korupcja…, s. 363.
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zdaniem autorki do sprzeczności z zasadami wykładni, które nakazują jednakowe pojęcia
interpretować w taki sam sposób. Z tego powodu, zdaniem Autorki, „[…] nie można pojęcia
<<osoba pełniąca funkcję publiczną>> rozumieć odmiennie na gruncie tego samego przepisu
art. 228 – inaczej w art. 228 § 1, a inaczej w art. 228 § 6 k.k.” 1548 Swoją krytykę obu
omawianych stanowisk C. Nowak podsumowuje stwierdzeniem, iż bez względu na to, które
z nich przyjmie się za słuszne, przepis art. 228 § 6 k.k. należy stosować w sposób zgodny
z duchem antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych, a zatem tak, by objąć jego
zakresem wszystkich potencjalnych sprawców łapownictwa zagranicznego 1549.
Wydaje się, że należy zaakceptować pogląd dominujący w doktrynie prawa karnego,
zgodnie z którym ocena, czy mamy do czynienia z osobą pełniącą funkcję publiczną
w państwie

obcym

lub

w

organizacji

międzynarodowej,

powinna

odbywać

się

z zastosowaniem kryteriów prawa polskiego (a zatem definicji z art. 115 § 19 k.k.), a nie
prawa państwa lub organizacji, w ramach których funkcja jest pełniona. Nie przekonują
argumenty krytyczne wobec tej koncepcji. W szczególności stwierdzić należy, iż
wprowadzenie penalizacji korupcji transgranicznej wynika z obowiązków konwencyjnych.
Oznacza to, że stosowanie ustawy karnej polskiej nie powinno być uzależnione od przepisów
obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, co wynika z treści art. 113 k.k. (wyjątek
od wymogu podwójnej karalności). Okoliczność, że prawo polskie przyjmie szerszą definicję
„osoby pełniącej funkcję publiczną” niż prawo państwa, w ramach którego działa dana osoba
nie powinna budzić większych wątpliwości. Celem wprowadzenia penalizacji przestępstw
korupcyjnych było rozszerzenie karalności i zapewnienie skuteczności ustawodawstwu
antykorupcyjnemu. Przyjęcie poglądu, zgodnie z którym oceny należy dokonywać wedle
prawa państwa, w ramach którego działa sprawca, mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której
państwa nie zainteresowane walką z korupcją własnych funkcjonariuszy, mogłyby –
wprowadzając wąską definicję funkcjonariusza publicznego lub osoby pełniącej funkcję
publiczną – znacznie ograniczyć zakres zastosowania nie tylko „własnych” przestępstw
korupcyjnych, lecz także przepisów państw takich jak Polska, implementujących przepisy
antykorupcyjnych konwencji międzynarodowych. Wydaje się więc, że taka interpretacja
byłaby sprzeczna z celem tych konwencji. Poza tym, jak się zdaje, prowadzić ona może do
istotnych komplikacji praktycznych związanych ze stosowaniem przepisu art. 228 § 6 k.k.
(a także art. 229 § 5 k.k.). Polski sąd musiałby bowiem w każdym przypadku badać prawo
1548
1549

C. Nowak, Korupcja…, s. 364.
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obce, do czego – co do zasady – nie jest powołany. Należy też podkreślić, że taki sposób
oceny, czy dana osoba pełni funkcję publiczną, byłby sprzeczny z postanowieniami
Konwencji OECD, która – jak podkreślają jej komentatorzy – powinna być rozumiana jako
jedyne źródło oceny, czy dana osoba jest „zagranicznym funkcjonariuszem publicznym” 1550.
3. Problemy związane z wykładnią typów przestępstw przekupstwa w sektorze
publicznym (art. 229 § 1 – 5 k.k.).
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym przyjęto model zrównania ustawowego
zagrożenia karą za przestępstwa przekupstwa i sprzedajności w sektorze publicznym, co
sugerowałoby, iż zdaniem ustawodawcy społeczna szkodliwość tych zachowań jest równa.
Wydaje się jednak, iż taki wniosek nie jest trafny. W moim przekonaniu co do zasady wyższa
jest społeczna szkodliwość sprawcy sprzedajności, tj. osoby pełniącej funkcję publiczną.
Osoba ta godzi w działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego „od
wewnątrz”, sprzeniewierzając się jednemu z podstawowych obowiązków, tj. obowiązku
nieprzyjmowania dodatkowych korzyści związanych z pełnioną przez siebie służbą.
Przyjmując korzyść (jej obietnicę) sprawca przestępstwa sprzedajności oprócz standardu
działalności publicznej podrywa autorytet instytucji, w ramach której działa. Trudno zaś
przyjąć, iż autorytet taki podrywany jest przez sprawcę przestępstwa przekupstwa. Z tych
powodów, mimo identycznego ustawowego zagrożenia karą typów przestępstw sprzedajności
i odpowiadających im typów przestępstw przekupstwa w sektorze publicznym, wyższa
społeczna szkodliwość zachowania osoby pełniącej funkcję publiczną powinna znaleźć
odzwierciedlenie w co do zasady wyższym sędziowskim wymiarze kary.
3.1. Typ kwalifikowany z § 3.
Znamię „aby skłonić do (…)” wskazuje na dążenie sprawcy przekupstwa w sektorze
publicznym do skłonienia do naruszenia przepisów prawa, a zatem w celu wywołania
u przekupywanego zamiaru takiego naruszenia 1551. Udzielenie lub obietnica udzielenia
korzyści majątkowej lub osobistej stanowi tu zatem środek, który w zamiarze sprawcy ma
doprowadzić do odpowiedniego zachowania osoby pełniącej funkcję publiczną 1552. Powyższe
oznacza, że w tym przypadku „[…] mamy do czynienia ze znamieniem kształtującym nam
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I. Zerbes [w:] The OECD…, red. M. Pieth, L. A. Low, P. J. Cullen, s. 95-96.
Zob. J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 60-61 do
art. 229.
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stronę podmiotową typu czynu zabronionego, wskazującym na cel, motyw działania
sprawcy” 1553.
Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „aby skłonić do (…)” wskazuje
jednoznacznie, że zachowanie sprawcy z art. 229 § 3 k.k. musi poprzedzać naruszenie przez
osobę pełniącą funkcję publiczną przepisów prawa 1554.
Zdaniem A. Barczak-Oplustil znamię „skłonić” należy rozumieć w podobny sposób,
jak znamię „nakłaniać”, użyte w opisie podżegania (art. 18 § 2 k.k.) oraz niektórych typów
części szczególnej k.k. (np. art. 152 § 2 k.k.), są to bowiem czasowniki równoznaczne 1555.
Według autorki, „[…] <<skłonić>> należy rozumieć jako <<namówić>>. Udzielenie korzyści
majątkowej albo jej obietnicy 1556 ma być tym czynnikiem, pod wpływem którego osoba
pełniąca funkcję publiczną winna się zdecydować na naruszenie przepisów prawa” 1557.
Wydaje się, że powyższe stanowisko nie jest w pełni precyzyjne, sugeruje bowiem, że
znamieniem typu czynu zabronionego z art. 229 § 3 k.k. jest powstanie u osoby
przekupywanej zamiaru naruszenia przepisów prawa, analogicznie do zamiaru popełnienia
czynu zabronionego u osoby podżeganej. Tymczasem jak słusznie zauważa J. Lachowski, „do
istoty tego typu kwalifikowanego nie należy naruszenie przepisów prawa przez osobę
pełniącą funkcję publiczną. Do znamion tego przestępstwa nie należy także powstanie
zamiaru naruszenia przepisów prawa przez osobę pełniącą funkcję publiczną” 1558. Za
stanowiskiem Autora przemawiają w moim przekonaniu dwa argumenty. Po pierwsze,
przepis art. 229 § 3 k.k. posługuje się sformułowaniem „aby skłonić”, wskazującym
jednoznacznie na cel działania sprawcy, a nie – jak w przypadku znamienia „nakłania”
użytego w art. 18 § 2 k.k. czy art. 152 § 2 k.k.) – na sposób lub rezultat jego działania.
Wydaje się zatem, że na gruncie wykładni językowej omawianego przepisu nic nie wskazuje
na to, by istniał na jego gruncie wymóg powstania u osoby przekupywanej zamiaru
naruszenia przepisów prawa. Po drugie, sposób interpretacji wprowadzający wymóg
powstania takiego zamiaru prowadziłby do nieuzasadnionego „premiowania” sprawców
przekupstwa, którym nie powiodło się wywołanie u osoby przekupywanej zamiaru podjęcia
1553

A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 229, s. 1180.
Tak m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 90; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red.
M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 60 do art. 229.
1555
Tamże, teza 16 do art. 229, s. 1182.
1556
Autorka niezasadnie zawęża środki przekupstwa w typie z art. 229 § 3 k.k. do korzyści majątkowej, podczas
gdy przepis mówi także o korzyści osobistej.
1557
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 17 do art. 229, s. 1182.
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określonego zachowania. Należy zaś zauważyć, że na gruncie typu podstawowego
określonego w art. 229 § 1 k.k. dla odpowiedzialności karnej sprawcy nie istnieje nawet
wymóg, by łapówka została przez osobę przekupywaną przyjęta. Ustawodawca nie uważa
więc za istotny fakt powstania u osoby przekupywanej zamysłu podjęcia jakiegoś
zachowania, lecz okoliczność, iż osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem
tej funkcji udzielana lub obiecywana jest łapówka. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by
odmienny sposób rozumowania przyjąć na gruncie typu kwalifikowanego z art. 229 § 3 k.k.
Znamię „za naruszenie przepisów prawa” wskazuje na ekwiwalent korzyści
majątkowej lub osobistej udzielanej lub obiecywanej przez sprawcę przestępstwa z art. 229
§ 3 k.k. 1559. Część przedstawicieli doktryny prawa karnego stoi na stanowisku, że
w przypadku omawianego znamienia udzielenie (obiecanie) korzyści majątkowej lub
osobistej stanowi „wynagrodzenie” za uprzednio dokonaną przez osobę pełniącą funkcję
publiczną czynność, stanowiącą „naruszenie przepisów prawa”, a zatem, że owa czynność
musi czasowo poprzedzać czynność sprawczą z art. 229 § 3 k.k. 1560. Przeciwne stanowisko
w tej kwestii wyraża trafnie J. Lachowski, który zauważa, że „[…] udzielenie korzyści,
a nawet złożenie obietnicy, może mieć miejsce po wykonaniu czynności stanowiącej
naruszenie przepisów prawa (…). Trafności tej tezy nie podważa to, że w art. 229 § 3 k.k.
zawarto również typ kwalifikowany polegający na skłonieniu do zachowania naruszającego
przepisy prawa, co z natury rzeczy musi wyprzedzać takie naruszenie. Sprawca, który udziela
korzyści lub składa obietnicę korzyści, nie musi jednak działać w celu skłonienia innej osoby
do naruszenia przepisów prawa. Zatem może zdarzyć się tak, że osoba pełniąca funkcję
publiczną sama zaproponowała wykonanie czynności uchybiającej przepisom (zamiar taki
powstał zatem niezależenie od sprawcy przekupstwa), a przekupujący z kolei obiecał lub
udzielił korzyści w zamian za taką czynność przed jej wykonaniem. W takiej sytuacji nie
mógł on działać w zamiarze skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia
przepisów prawa, albowiem ta decyzja była już podjęła. Jeżeli sprawca przekupstwa nie
wiedziałby o takiej decyzji i skłaniałby osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia
przepisów prawa, to taki błąd należałoby potraktować jako nieistotny i skazać go za
udzielanie korzyści lub obietnicy w zamian za naruszenie przepisów prawa. Trudno w takim
wypadku przyjąć konstrukcję usiłowania nieudolnego, wszak <<naruszenie przepisów
1559

M. Surkont, Łapownictwo, s. 89; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski,
R. Zawłocki, Nb. 61 do art. 229.
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prawa>> nie jest w tym wypadku ani środkiem, ani sposobem działania, ani przedmiotem
czynności wykonawczej (art. 13 § 2 k.k.)” 1561.
3.2. Typy czynów zabronionych z § 5.
Pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji
międzynarodowej” użyte w art. 229 § 5 k.k. należy rozumieć w sposób identyczny, jak na
gruncie art. 228 § 6 k.k.
Przepis art. 229 § 5 k.k. wprowadza rozszerzenie podmiotowe karalności za czyny
opisane w § 1-4 na osoby pełniące funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji
międzynarodowej. Należy stwierdzić, że przepis ten, w powiązaniu z odpowiednimi
paragrafami art. 229 tworzy odrębne typy czynów zabronionych. Dla oddania poprawnej
kwalifikacji prawnej zachowania sprawczego, należy powołać przepis art. 229 § 5 k.k.
w związku z właściwym przepisem jednego z poprzedzających go paragrafów, przy czym
powiązanie to nie następuje na podstawie art. 11 § 2 k.k. Kwalifikacja taka nie jest bowiem
kwalifikacją kumulatywną, o której mowa w tym przepisie, a sprawca swoim zachowaniem
realizuje tylko jeden typ czyn zabronionego, który – ze względu na użytą w tym przypadku
przez ustawodawcę technikę rozczłonkowania tekstu prawnego – należy zakwalifikować przy
użyciu dwóch przepisów (paragrafów) k.k.
4. Problemy związane z wykładnią typów przestępstw sprzedaży wpływów
w sektorze publicznym (art. 230 k.k.).
4.1. Krąg podmiotów, w których pośrednictwa w załatwieniu sprawy podejmuje
się sprawca.
Wskutek nowelizacji z czerwca 2003 r. rozszerzono w przepisie art. 230 § 1 k.k.
zakres podmiotów, na wpływy w których może powoływać się sprawca przestępstwa
sprzedaży wpływów w sektorze publicznym. Nowelizacji w tym zakresie nie można jednak
uznać za udaną, jest ona bowiem wyjątkowo niedoskonała pod względem językowym, co
rodzi istotne wątpliwości co do omawianego zakresu. Wątpliwości takie nie występowały na
gruncie pierwotnego brzmienia art. 230 § 1 k.k., w którym krąg podmiotów określono
w sposób jasny i obejmował on instytucję państwową i instytucję samorządu terytorialnego.
Nowelizacja z czerwca 2003 r. nadała przepisowi art. 230 § 1 k.k. następujące
brzmienie: „kto, (…) w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej
albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
1561
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publicznymi (…)”. Na gruncie tak sformułowanego przepisu pojawiły się w doktrynie prawa
karnego dwa sposoby wykładni, w sposób odmienny określające krąg podmiotów, na wpływy
w których ma powoływać się sprawca przestępstwa z art. 230 k.k. Powyższa wątpliwość
zrodziła się z usytuowania w omawianym przepisie przyimka „w”.
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie i przez część doktryny1562,
krąg ten obejmuje:
- instytucję państwową,
- instytucję samorządową,
- organizację międzynarodową,
- krajową jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi,
- zagraniczną jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi.
Zdaniem Sądu Najwyższego, użyty w przepisie spójnik „albo” oddziela dwie części
zdania, z których druga mówi o krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej. Z drugiej
strony, SN zauważa, iż umieszczenie przyimka „w" nie przed wyrazem „krajowej”, ale przed
wyrazem „zagranicznej” sprawiło, że przepis nie jest dość klarowny i daje asumpt do różnych
jego wykładni. Sąd Najwyższy przechodzi jednak do porządku dziennego nad takim, a nie
innym usytuowaniem w przepisie przyimka „w”, stwierdzając, że „[…] bazująca na regułach
semantycznych oraz gramatycznych wykładnia językowa nie prowadzi do odrzucenia tezy, że
brzmienie art. 230 § 1 k.k. daje możliwość karania za zachowanie polegające na powoływaniu
się na wpływy w krajowej jednostce organizacyjnej”. Z kolei względy natury systemowej,
funkcjonalnej i historycznej przemawiają zdaniem SN za prezentowanym przez ten organ
sposobem interpretacji przepisu. Wskazując na ścisły związek przestępstw płatnej korupcji
i łapownictwa zauważa się, że art. 230 nie może być rozpatrywany w oderwaniu od
umiejscowionych w tym samym rozdziale Kodeksu karnego art. 228 i 229. Zdaniem SN,
„w świetle art. 115 § 19 k.k. osobą tą [pełniącą funkcję publiczną – dop. M. I.] jest m.in.
osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi
(niewykonująca wyłącznie czynności usługowych). Trudno zatem przyjąć, że w sytuacji gdy
przepis ten mówi o krajowej jednostce organizacyjnej, przepis art. 230 k.k. jednostkę tę
pomija, ograniczając się do zagranicznej jednostki organizacyjnej dysponującej środkami
1562

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2009 r., IV KK 174/09, OSNKW z 2010 r., Nr 1, poz.
5. Podobnie również: J. Potulski, Glosa do wyroku SN z dnia 7 października 2009 r., IV KK 174/09, „Gdańskie
Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” z 2010 r., Nr 2, s. 153-158; tenże, Kodeks karny. Komentarz do
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw, LEX/el. 2004, teza 2 do art. 230; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki,
s. 589-591; B. Mik, Nowela…, s. 164; P. Bachmat, Czynna…, s. 280.
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publicznymi. Inaczej mówiąc, niespójne byłoby rozwiązanie uznające, z jednej strony, za
bezkarne określone w art. 230 § 1 k.k. zachowanie polegające na powoływaniu się na wpływy
w krajowej jednostce organizacyjnej, z drugiej zaś strony uznające za przestępstwo udzielenie
korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną, tj. zatrudnionej w krajowej jednostce
organizacyjnej”. Śledząc aspekt historyczny omawianego przepisu Sąd Najwyższy zauważa,
iż „rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i innych ustaw z dnia 10
września 2002 r. przewidywał, że dyspozycja art. 230 § 1 k.k. otrzyma w początkowym
fragmencie brzmienie: <<Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej,
samorządowej lub jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi>> oraz że
analogiczna będzie treść nowo wprowadzonego art. 230a k.k. (zob. Sejm IV kadencji, druk nr
869 na stronach internetowych Sejmu). Nie ulega wątpliwości, że projektodawca
przewidywał objęcie penalizacją niekaranych dotychczas zachowań, przy czym pojęcie
<<jednostka organizacyjna>> odnosiło się do jednostki krajowej. W toku prac sejmowych nie
kwestionowano zasadności proponowanych w tym zakresie zmian, uznano natomiast za
konieczne takie zredagowanie przepisu, by odpowiadał on dążeniu do objęcia penalizacją
korupcji w szeroko pojętym sektorze publicznym, krajowym i międzynarodowym, również
z uwagi na wymagania ratyfikowanej przez Polskę Prawnokarnej Konwencji Rady Europy
o korupcji z dnia 27 stycznia 1999 r. […]. Poczynione w toku prac sejmowych zmiany
w projekcie rządowym były efektem dążenia do uzupełnienia projektu o <<element>>
międzynarodowy, nie zaś starania, by katalog wymienionych w przepisie podmiotów
krajowych ograniczyć do instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji”. Także
domniemanie racjonalności ustawodawcy przemawia zdaniem SN za prezentowaną przezeń
wykładnią, „nie sposób przecież wytłumaczyć, dlaczego miałby uznać on za słuszne objęcie
ochroną działalności zagranicznych jednostek organizacyjnych dysponujących środkami
publicznymi, zaś za niezasługującą na ochronę działalność jednostek krajowych”. Podobnie
zauważa w tym kontekście J. Potulski, iż nie po to ustawodawca użył w przepisie art. 230 § 1
k.k. znamienia „krajowej”, by objąć nim wszelkie organizacje pozarządowe, a tylko jednostki
finansowane ze środków publicznych 1563. Autor zauważa również, że interpretacja
prezentowana przez SN pozwala na uniknięcie absurdalnych skutków, nie stanowiąc przy tym
wykładni rozszerzającej, lecz zawężającą. Odmienna interpretacja spowodowała bowiem
objęciem przedmiotem ochrony omawianego przepisu „organizacji krajowej”, a jest to bez
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wątpienia pojęcie szersze niż „krajowa jednostka organizacyjna dysponująca środkami
publicznymi” 1564.
Zgodnie z ujęciem alternatywnym 1565, krąg ten obejmuje:
- instytucję państwową,
- instytucję samorządową,
- organizację międzynarodową,
- organizację krajową,
- zagraniczną jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi.
Zdaniem R.A. Stefańskiego, „zwrot <<dysponującej środkami publicznymi>>
związany jest tylko z poprzedzającym go określeniem, tj. z zagraniczną jednostką
organizacyjną, a nie dotyczy organizacji międzynarodowej lub krajowej” 1566. Z kolei
A. Barczak-Oplustil, krytykując stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, zauważa iż „zasady
syntaktyczne języka polskiego stanowią jednoznacznie […], że objęcie omawianym
przepisem krajowych jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi
wymagałoby zamieszczenia przyimka <<w>> nie przed słowem <<zagranicznej>>, ale przed
pojęciem <<krajowej>>. […] Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku nie wskazał na regułę
semantyczną, która pozwalałaby przejść do porządku dziennego nad umieszczeniem
przyimka <<w>> dopiero przed znamieniem zagranicznej jednostki organizacyjnej. Zgodzić
się oczywiście należy, z wywodami zawartymi w cytowanym uzasadnieniu wyroku SN, że
zarówno wykładnia systemowa, jak i funkcjonalna nakazywałaby rozszerzyć zakres znamion
typu o powoływanie się na wpływy istniejące w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi. Przypomnieć jednak należy, że obie wykładnie dopuszczalne są na
gruncie prawa karnego tylko wtedy, gdy ich rezultat nie wykracza poza zakres ustalony przez
interpretację językową. Wyrażana w prawoznawstwie teza o zakazie ustalania literalnego
brzmienia przepisu […] powinna – przy dokonywaniu wykładni znamion typu czynu
zabronionego – być odczytywana z uwzględnieniem specyfiki tej dziedziny prawa i reguł
rządzących jej wykładnią” 1567. Podsumowując swoje rozważania, autorka postuluje jednak
pilną interwencję ustawodawczą w tym zakresie.
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Tamże, s. 156-157.
Do reprezentantów którego zaliczyć należy następujących autorów: A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom
II, red. A. Zoll, tezy 12-12a do art. 230, s. 1190-1191; M. Kulik [w:] Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza 2 do art.
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Warto zauważyć, że zwolennicy obu wskazanych powyżej poglądów wskazują na
wyjątkowo mało staranny pod względem legislacyjnym kształt omawianego przepisu po
nowelizacji z czerwca 2003 r., co prawdopodobnie było skutkiem ustalenia jego brzmienia nie
na rządowym etapie prac nad projektem, lecz jego zmiany w trakcie prac sejmowych 1568.
Należy zgodzić się z A. Barczak-Oplustil, iż reguły składniowe języka polskiego
w sposób jednoznaczny przemawiają za tezą, iż użycie w omawianym przepisie przyimka
„w” powoduje, że sformułowanie „jednostka organizacyjna dysponująca środkami
publicznymi” odnosi się wyłącznie do bezpośrednio poprzedzającego go przymiotnika
„zagraniczna”, nie zaś do przymiotnika „krajowa”, który należy traktować jako dookreślający
rzeczownik „organizacja”. Nie sposób nie zauważyć, że nad ta kwestią całkowicie przechodzą
do porządku dziennego przeciwnicy stanowiska prezentowanego przez Autorkę, w tym Sąd
Najwyższy. Wydaje się więc, że względy wykładni językowej przemawiają za przyjęciem
drugiego z omawianych powyżej stanowisk.
Trzeba jednak zgodzić się z Sądem Najwyższym, iż taki sposób interpretacji, oceniany
z punktu widzenia systemowego i funkcjonalnego, prowadzi do rozstrzygnięć paradoksalnych
i absurdalnych. W pełni przekonują użyte w tym kontekście argumenty SN. Powstaje jednak
automatycznie

pytanie,

czy

w

takim

przypadku

dopuszczalne

jest

przełamanie

jednoznacznego językowo brzmienia przepisu, za czym przemawiałyby względy natury
systemowej i funkcjonalnej. Trzeba w tym kontekście zauważyć, iż do kanonów wykładni
prawa karnego należy stwierdzenie, że „na gruncie prawa karnego dopuszczalny jest […]
tylko taki wynik wykładni uzyskany przy zastosowaniu innych metod, który mieści się
jeszcze w zakresie tolerowanym przez wynik uzyskany za pomocą wykładni językowej”1569.
Innymi słowy, interpretację systemową czy funkcjonalną stosować można na gruncie prawa
karnego jedynie w wypadku, gdy dyrektywy wykładni językowej nie pozwalają z danego
tekstu prawnego wyinterpretować jednoznacznej normy prawnej 1570. Względy natury
systemowej czy funkcjonalnej mogą zatem na gruncie wykładni prawa karnego jedynie
prowadzić do wyboru jednego z dopuszczalnych językowo znaczeń tekstu, a nie do
przełamywania jednoznacznego znaczenia językowego, np. z powodu jego absurdalności czy
oczywistego błędu legislacyjnego 1571. Wykładnia systemowa i funkcjonalna mogą zatem
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Zob. J. Potulski, Glosa…, s. 158.
Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 79 do art. 1, s. 71.
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prowadzić jedynie do zawężenia zakresu znaczeniowego znamienia typu czynu zabronionego,
nigdy zaś do jego rozszerzenia.
W omawianym przypadku mamy jednak do czynienia z paradoksalną sytuacją, na co
słusznie zwrócił uwagę J. Potulski. Otóż przyjęcie zawężającego sposobu interpretacji,
zgodnego z regułami syntaktycznymi języka polskiego, może doprowadzić paradoksalnie do
rozszerzenia zakresu penalizacji. W przypadku bowiem przyjęcia poglądu prezentowanego
między innymi przez A. Barczak-Oplustil, ochronie prawnokarnej z art. 230 § 1 k.k. podlegać
będzie „organizacja krajowa” i „zagraniczna jednostka organizacyjna dysponująca środkami
publicznymi”. W ujęciu alternatywnym, ochronie takiej będzie podlegać „krajowa jednostka
organizacyjna dysponująca środkami publicznymi” i „zagraniczna jednostka organizacyjna
dysponująca środkami publicznymi”. Powstaje zatem pytanie, czy pojęcie „organizacji
krajowej” jest zakresowo tożsame z terminem „krajowa jednostka organizacyjna dysponująca
środkami publicznymi”.
Zgodnie ze znaczeniem językowym, organizacja to „grupa ludzi lub państw mających
ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele” 1572 czy też „grupa ludzi
zjednoczonych
zadaniami”

1573

wspólnym

planem,

programem

działania,

wspólnymi

poglądami,

. Zdaniem R.A. Stefańskiego, organizacjami krajowymi są zrzeszenia osób

fizycznych lub grup społecznych, posiadające wspólny program działania, wspólne poglądy
i cele zawarte w statucie 1574. A. Barczak-Oplustil zauważa, że „zasięg działania takiego
zrzeszenia musi obejmować teren całego kraju” 1575. Według C. Nowak, pojęcie to obejmuje
takie kategorie podmiotów, jak: partie polityczne, ogólnopolskie związki zawodowe,
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia) o zasięgu ogólnopolskim, a także organizacje
sektora prywatnego (jak np. przedsiębiorstwa) 1576.
Z kolei pojęciem „jednostki organizacyjnej” posługuje się również ustawodawca
w typie przestępstwa sprzedajności w sektorze prywatnym (art. 296a § 1 k.k.) oraz w definicji
osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 115 § 19 k.k.). Cechą konstytuującą „jednostkę
organizacyjną” jest posiadanie przez nią zorganizowanej, chociażby przez ustalenia
wewnętrzne, struktury oraz zasad prowadzenia spraw i reprezentacji na zewnątrz 1577.
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Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl, hasło: „organizacja”.
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R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 12.
1575
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Dookreślenie „krajowa” prowadziłoby zaś do wniosku, że może chodzić wyłącznie
o jednostki organizacyjne działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z porównania dwóch wskazanych powyżej zwrotów „organizacja krajowa” i „krajowa
jednostka organizacyjna” wynika moim zdaniem, iż są one synonimami, o identycznym
zakresie znaczeniowym. Powyższe powoduje zaś jednoznacznie, iż zawężające określenie
„dysponująca środkami publicznymi” rodzi wniosek, że pojęcie „krajowa jednostka
organizacyjna dysponująca środkami publicznymi” jest zakresowo węższe od terminu
„organizacja krajowa”. Paradoksalnie więc, przyjęcie, iż przymiotnik „krajowa” odnosi się do
rzeczownika „organizacja”, a nie do zbitki „jednostka organizacyjna dysponująca środkami
publicznymi” (co postuluje między innymi A. Barczak-Oplusil, kierując się względami
wykładni językowej) prowadzi do rozszerzenia zakresu penalizacji art. 230 k.k., poprzez
rezygnację z wymogu, by organizacja krajowa (krajowa jednostka organizacyjna), na wpływy
w której powołuje się sprawca, dysponowała środkami publicznymi.
W moim przekonaniu, powyższe wywody prowadzą do wniosku, że możliwa jest na
gruncie przepisu art. 230 § 1 k.k. interpretacja, zaprezentowana przez Sąd Najwyższy,
zgodnie z którą przymiotnik „krajowa” odnosi się jednostki organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, a nie do „organizacji”. Jest tak ponieważ wykładnia taka, choć
sprzeczna z zasadami syntaktyki języka polskiego, stanowi interpretację zawężającą, a nie
rozszerzającą. Nie ma tu więc zastosowania zakaz przełamywania jednoznacznego językowo
brzmienia przepisu. Względy zaś natury systemowej i funkcjonalnej, które w sposób
przekonujący wyłożył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu cytowanego powyżej wyroku, w pełni
przemawiają za taką wąską interpretacją. W moim przekonaniu jednak, w pełni trafne są
uwagi tych autorów, którzy uważają, że przepis art. 230 k.k. wymaga pilnej interwencji
ustawodawczej w celu jednoznacznego przesądzenia o zakresie podmiotów, na wpływy
w których powoływać ma się sprawca.
W moim przekonaniu zatem, krąg podmiotów chronionych w art. 230 § 1 k.k.
obejmuje instytucję państwową, instytucję samorządową, organizację międzynarodową,
krajową jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi oraz zagraniczną
jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi.
Jeśli idzie o pojęcie „zagranicznej jednostki organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi”, to na gruncie jego wykładni pojawiają się w doktrynie prawa karnego pewne
wątpliwości. Zdaniem większości autorów, termin ten obejmuje wyłącznie wyodrębnione
jednostki państw obcych (w szczególności instytucje państwowe państw obcych) które
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dysponują środkami publicznymi w rozumieniu systemu prawnego państwa, w ramach
którego

funkcjonują 1578.

Przeciwnego
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jest

C.

Nowak,

zdaniem

której

„w analizowanym przepisie nie jest jednak wprowadzone żadne określenie, które
pozwalałoby na ograniczenie kręgu zagranicznych jednostek organizacyjnych do jednostek
publicznoprawnych. Zagraniczną jednostką organizacyjną, która dysponuje środkami
publicznymi, może być bowiem także organizacja pozarządowa, jak również osoby prawne
prawa prywatnego, które dysponują środkami publicznymi, w budżecie których środki
publiczne stanowią niewielką część” 1579. Sama jednak Autorka dostrzega, że taka
interpretacja może budzić wątpliwości pod względem celowości tak szerokiego zakresu
penalizacji 1580.
Trzeba zauważyć w tym kontekście, że omawiany zwrot językowy nie występował
w pierwotnym tekście rządowego projektu nowelizacji k.k. z czerwca 2003 r., a został do niej
wprowadzony w toku prac sejmowych. Można domniemywać, że celem takiej operacji była
chęć dostosowania uregulowań polskich do aktów prawa międzynarodowego. Rzecz jednak
w tym, że art. 12 Prawnokarnej Konwencji RE nakazuje wprowadzenie penalizacji biernej
i czynnej płatnej protekcji w odniesieniu do krajowych funkcjonariuszy publicznych,
zagranicznych

funkcjonariuszy

publicznych,

członków

krajowych

i

zagranicznych

zgromadzeń przedstawicielskich, funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych oraz
międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych, a także sędziów i funkcjonariuszy sądów
międzynarodowych, których jurysdykcję uznaje państwo-strona Konwencji. Z punktu
widzenia tego przepisu brak jest zatem potrzeby wprowadzania ochrony podmiotów
zagranicznych innych niż państwowe. Nie wydaje się również, że taka była intencja polskiego
ustawodawcy. Prowadzi to do wniosku, że słuszne jest stanowisko prezentowane przez
większość doktryny, a nie pogląd C. Nowak. Ochronie nie podlegają zatem na gruncie art.
230 § 1 k.k. zagraniczne organizacje pozarządowe, czy też podmioty prawa prywatnego.
Wydaje się, że dla pełnej jasności w tym zakresie należałoby jednak postulować
zmianę omawianego przepisu, z której jednoznacznie wynikałoby, iż ochronie podlegają
wyłącznie instytucje państw obcych.
Jak trafnie zauważa B. Mik, wprowadzenie nowelą czerwcową z 2003 r. zmian do
brzmienia art. 230 § 1 k.k. sprawia, że zdezaktualizowało się orzecznictwo Sądu
1578

Tak: B. Mik, Nowela…, s. 164-165; R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 12; A. Barczak-Oplustil [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 11 do art. 230, s. 1190.
1579
C. Nowak, Korupcja…, s. 381-382.
1580
Tamże, s. 382.
377

Najwyższego, zgodnie z którym powoływanie się na wpływy w ambasadzie obcego państwa
znajdującej się na terytorium Polski nie stanowi tego przestępstwa, lecz co najwyżej
przestępstwo oszustwa 1581. Ambasada taka bez wątpienia może być bowiem uznana za
„zagraniczną jednostkę organizacyjną dysponującą środkami publicznymi”.
Należy jednak zauważyć, że zakres ochrony przewidziany w art. 230 § 1 k.k. nie
odpowiada w pełni uregulowaniom międzynarodowym, w szczególności art. 12 Prawnokarnej
Konwencji RE w zakresie, w jakim nie obejmuje sądów międzynarodowych, których
jurysdykcję uznaje Rzeczpospolita Polska. Część tych sądów może być wprawdzie uznana za
organy organizacji międzynarodowych (np. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
i jako takie za podlegające ochronie, nie jest tak jednak w przypadku większości sądów
międzynarodowych, które nie są organami żadnej organizacji międzynarodowej (np.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, Europejski
Trybunał Praw Człowieka). Wydaje się zatem, że polska ustawa karna pozostaje w tym
zakresie w sprzeczności z omawianym przepisem i powinna zostać znowelizowana.
4.2. Pojęcie „sprawy”.
W przestępstwie z art. 230 § 1 k.k. sprawca, powołując się na wpływy w określonym
w przepisie podmiocie (lub wywołując przeświadczenie lub utwierdzając w przeświadczeniu
o istnieniu takich wpływów) podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu „sprawy”. Zgodnie ze
znaczeniem językowym, „sprawa” to „1. zespół okoliczności, które są przedmiotem czyjegoś
zainteresowania, obchodzą kogoś, są ważne dla kogoś, fakt, wydarzenie; 2. interes, rzecz do
załatwienia” 1582 czy też, w innym ujęciu, „1. okoliczności, które stanowią wyodrębniony
przedmiot czyjegoś zainteresowania, obchodzą kogoś, są ważne dla kogoś; fakt, wydarzenie,
2. rzecz do załatwienia, interes, dokument, akt dotyczący załatwiania czegoś, 3. książk.
wielkie zadania, wzniosłe cele, którym służy, które chce realizować jakaś grupa osób,
4. praw. postępowanie toczące się przed sądem cywilnym z inicjatywy powoda w jego
bezpośrednim interesie lub przed sądem karnym z inicjatywy oskarżyciela” 1583. Wydaje się,
że art. 230 k.k. posługuje się tym terminem w pierwszym z przywołanych powyżej znaczeń.
W polskiej doktrynie prawa karnego pojęcie „sprawy” rozumie się bowiem w sposób
jednolity, przyjmując za E. Popkiem 1584, że jest nią każdy przedmiot starań, jakie obywatel
1581
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Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, Tom 3, s. 1347-1348.
1583
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 282-283.
1584
Zob. E. Popek, Przestępstwo…, s. 63.
378
1582

podejmuje albo chce podjąć w danym podmiocie. Nieistotne przy tym jest to, w jakim
stadium załatwienia sprawa znajduje się w chwili podjęcia pośrednictwa ani to, by działanie
sprawcy miało na celu sprawę niesłuszną lub niezgodną z prawem 1585. Załatwienie sprawy to
nie tylko podjęcie w niej ostatecznej decyzji, ale również każda czynność służbowa, do
dokonania której obowiązana jest osoba zatrudniona w danym podmiocie w związku z jej
załatwieniem, a także np. dostarczenie informacji o stanie załatwienia sprawy, niedostępnej
dla ogółu 1586. Jak słusznie zauważa A. Barczak-Oplustil, „załatwienie sprawy oznacza
osiągnięcie przez pośrednika pożądanego przez osobę trzecią stanu rzeczy, który mają ułatwić
albo wręcz umożliwić posiadane przez sprawcę wpływy” 1587. Z kolei zdaniem
R.A. Stefańskiego, chodzi tu o załatwienie sprawy zgodnie z wolą osoby udzielającej
korzyści, przy czym osoba ta może być też zainteresowana w załatwieniu jej w sposób
niekorzystny dla określonej strony, kierując się różnymi pobudkami, np. zazdrością1588.
Paradoksalnie, załatwienie sprawy, o którym mowa w przepisie, może również odbyć się w
interesie publicznym, polegając np. na przyspieszeniu załatwienia sprawy czy też podjęcia
czynności służbowej z urzędu 1589.
Należy uznać, że „sprawa”, o której mowa w art. 230 § 1 k.k. musi być związana
z zadaniami i kompetencjami podmiotów wymienionych w tym przepisie. Nie stanowi więc
realizacji znamion tego typu sytuacja, w której sprawca powołując się na wpływy w jednej
z wymienionych w przepisie instytucji, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy,
która w ogóle nie pozostaje w przedmiocie działalności tej instytucji. Ze względu na szeroki
krąg podmiotów chronionych w przepisie art. 230 § 1 k.k. należy uznać, że również pojęcie
„sprawy” ma niezwykle szeroki zakres. Załatwienie sprawy może polegać np. na uzyskaniu
orzeczenia lub decyzji określonej treści lub przyspieszeniu ich wydania, określonym kształcie
aktu normatywnego (np. ustawy lub rozporządzenia), zatrudnieniu określonej osoby w danej
instytucji, wybór kontrahenta w ramach zamówień publicznych itd. Trzeba przy tym
zauważyć, że doktryna prawa karnego prawie jednolicie (i trafnie) przyjmuje, iż „sprawa”,
o której mowa w przepisie art. 230 k.k. nie musi istnieć w rzeczywistości (co najczęściej ma
miejsce w sytuacji, w której sprawca przestępstwa z art. 230 k.k. wprowadzi osobę trzecią
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Tak słusznie J. Potulski [w:] System…Tom 8, red. L. Gardocki, s. 595.
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w błąd co do istnienia sprawy) 1590. Stanowisko to uzasadniane jest głównie względami natury
funkcjonalnej, związanymi z przedmiotem ochrony art. 230 § 1 k.k., którym jest m. in.
powaga i dobre imię (autorytet) określonych w nim podmiotów, a wartości te mogą doznać
uszczerbku także w wypadku, gdy sprawa nie istnieje, a pośrednik jedynie ją wymyślił
i upozorował jej istnienie 1591. Również bowiem w takiej sytuacji wytwarza się opinię, iż w
podmiotach tych można przez protekcję załatwić określone sprawy 1592.
Zdecydowana większość nauki prawa karnego przyjmuje także, że sprawa, o której
mowa w przepisie, nie musi być wyłącznie sprawą „cudzą” dla sprawcy, lecz możliwa jest
także sytuacja, w której jest ona wspólna dla sprawcy i osoby, od której uzyskuje korzyść
w celu podjęcia się pośrednictwa w jej załatwieniu 1593. Należy jednak zauważyć, że nie może
być mowy o realizacji znamion art. 230 § 1 k.k., gdy sprawca wykorzystuje wpływy na osobę
zatrudnioną w określonym w przepisie podmiocie w celu załatwienia sprawy wyłącznie
w swoim, a nie cudzym interesie 1594. W takiej sytuacji nie ma bowiem mowy o „podjęciu się
pośrednictwa w załatwieniu sprawy”, bowiem nie można pośredniczyć między kimś a samym
sobą 1595. Brak jest natomiast w polskim systemie prawnym penalizacji wywierania wpływu
na czynności służbowe instytucji publicznych, poza wycinkową kryminalizacją zachowań
związanych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej (np. art. 224 k.k., art. 232 k.k.).
5. Problemy związane z wykładnią typów przestępstw kupna wpływów
w sektorze publicznym (art. 230a k.k.).
5.1. Krąg podmiotów, za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w których udzielana
jest albo obiecywana korzyść majątkowa lub osobista.
Krąg ten jest identyczny na gruncie art. 230a jak w przypadku art. 230 k.k. Ze względu
jednak na posłużenie się w przepisie art. 230a § 1 k.k. zwrotem „osoba pełniąca funkcję
1590

Por. przykładowo: E. Popek, Przestępstwo…, s. 64-69; O. Górniok [w:] R. Góral. O. Górniok,
Przestępstwa…, Nb. 11 do art. 230, s. 102; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 17 do
art. 230, s. 1193; A. Marek, Kodeks…, teza 3 do art. 230, s. 510; M. Kulik [w:] Kodeks…, red. M. Mozgawa, teza
7 do art. 230. Wątpliwości w tym zakresie wyraził jedynie A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV.
Część 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, s. 618-619.
1591
E. Popek, Przestępstwo…, s. 65.
1592
Tamże.
1593
Tak m. in.: E. Popek, Przestępstwo…, s. 61; A. Zoll [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, wyd. 1999, s. 772;
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 19 do art. 230, s. 1194; O. Górniok [w:] R. Góral,
O. Górniok, Przestępstwa…, Nb. 12 do art. 230, s. 102; J. Potulski [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red.
L. Gardocki, s. 596.
1594
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1958 r., I K 803/58, cyt. za: E. Popek, Przestępstwo…,
s. 60.
1595
Tamże.
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publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji” (który nie występuje w art. 230 § 1 k.k.),
zakres penalizacji w tym przepisie jest węższy niż w przypadku art. 230 § 1 k.k. Osób
zatrudnionych w niektórych kategoriach podmiotów, o których mówi art. 230a § 1 k.k., nie
można uznać za „osoby pełniące funkcje publiczne”, a zatem udzielenie (obietnica udzielenia)
korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie takich
osób nie może zostać uznane za realizujące znamiona tego typu czynu zabronionego.
5.2. Znamię modalne – „w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie
osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji”.
Zgodnie z brzmieniem art. 230a § 1 k.k., czynnością ekwiwalentną w zamian za którą
udzielana (lub obiecywana) jest korzyść majątkowa lub osobista, jest „pośrednictwo
w załatwieniu sprawy polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub
zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji”. Bez
wątpienia pojęcie „pośrednictwa w załatwieniu sprawy” należy rozumieć w sposób tożsamy
na gruncie art. 230 k.k. i art. 230a k.k. W tym drugim przepisie doszło jednak do dalszego
sprecyzowania, na czym polegać ma pośrednictwo w załatwieniu sprawy, co nie ma miejsca
w art. 230 k.k. W tym miejscu należy więc zauważyć, że wprowadzając do k.k. przepis art.
230a k.k., ustawodawca nie skorelował go z uregulowaniem art. 230 k.k. Inaczej więc niż
w przypadku przestępstw sprzedajności i przekupstwa, przestępstwa sprzedaży wpływów
i kupna wpływów nie stanowią swojego lustrzanego odbicia 1596. Penalizacja kupna wpływów
(art. 230a k.k.) jest bowiem węższa od penalizacji sprzedaży wpływów (art. 230 k.k.).
Zawężenie to ma podwójny charakter.
Po pierwsze, w przypadku przestępstwa z art. 230 k.k. mowa jest jedynie
o „wpływach”, na które powołuje się sprawca (lub o istnieniu których wywołuje przekonanie
albo utwierdza w przekonaniu o ich istnieniu osobę trzecią), bez jakiegokolwiek
sprecyzowania, jaki charakter mają mieć te wpływy. Tymczasem w przepisie art. 230a k.k.
mowa jest wyraźnie o bezprawnym wywarciu wpływu. Jest to zatem zawężenie w stosunku
do art. 230 k.k., na gruncie którego wpływ może mieć zarówno charakter bezprawny, jak
i legalny (np. namowa funkcjonariusza publicznego do szybszego załatwienia sprawy
w instytucji, w której jest zatrudniony). Jak słusznie zauważa O. Górniok, „użyte w tym
kontekście wyrażenie: <<bezprawnym>> wywieraniu wpływu eliminuje z obszaru
1596

J. Potulski, Kodeks…, teza 2 do art. 230a; P. Bachmat, Czynna…, s. 302-303.
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penalizowanego tym przepisem opłacanie takich środków wpływania, które przewidziane są
prawem, np. wnioski, środki odwoławcze czy opinie. Za opłacanie tych ostatnich, tj. opinii
sprawca może być karany na podstawie art. 229 k.k., jeżeli opiniowanie to było pełnieniem
funkcji publicznej” 1597. Podobnie za bezprawną nie będzie mogła zostać uznana tzw.
działalność lobbingowa w stanowieniu prawa, o ile jednak podejmujące się jej podmioty
(osoby) dochowają wymogów przewidzianych w przepisach ustawowych 1598. Działalnością
lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do
wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa 1599. Zawodową
działalnością lobbingową jest zaś zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz
osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób 1600.
Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy, podmioty prowadzące zawodową
działalność lobbingową mogą wykonywać działalność dopiero po wpisie do odpowiedniego
rejestru, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do odpowiedniego rejestru jest
czynem bezprawnym, podlegającym administracyjnej karze pieniężnej, stosownie do przepisu
art. 19 ustawy. Co więcej, wobec brzmienia przepisów ustawy uznać należy, że prowadzenie
wszelkich form działań zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej
w procesie stanowienia prawa w celu zarobkowym na rzecz osób trzecich w celu
uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób (zawodowa działalność
lobbingowa) bez wpisu do odpowiednego rejestr bez wątpienia stanowi pośrednictwo
w załatwieniu sprawy, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie
lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.
Ustawa o działalności lobbingowej wprowadza również zasady, jakimi poddać muszą się
podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową. Należy uznać, że działanie wbrew
tym zasadom również stanowić może „bezprawne wywarcie wpływu”, o którym mowa w art.
230a k.k. Ustawa o działalności lobbingowej wyznacza zatem w zakresie stanowienia prawa
granicę „bezprawności” wpływu.
Po drugie zaś, w przepisie art. 230 k.k. mowa jest jedynie o pośrednictwie
„w załatwieniu sprawy”, zaś w art. 230a k.k. zawarte jest dodatkowe zawężeniu, że
1597

O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, Nb. 3 do art. 230a, s. 84-85.
Zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz. U.
Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.
1599
Art. 2 ust. 1 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
1600
Art. 2 ust. 2 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
382
1598

pośrednictwo to ma polegać na wywarciu wpływu na „decyzję, działanie lub zaniechanie
osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji”.
Zawężenie wpływu, który wywierać ma pośrednik (osoba, której udzielana jest
korzyść albo jej obietnica) do oddziaływań bezprawnych, nie występowało w tekście projektu
ustawy nowelizującej k.k. z czerwca 2003 r., którą wprowadzono do kodeksu art. 230a.
Zostało ono wprowadzone do brzmienia przepisu w toku prac sejmowych 1601. Zdaniem
C. Nowak, miało to na celu próbę wyznaczenia granicy między nielegalnym wpływem na
działalność instytucji państwowych i samorządowych a wpływem legalnym, zwłaszcza na
działalność ustawodawczą, który uregulowany został jakiś czas we wspomnianej już ustawie
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1602.
W doktrynie prawa karnego podkreśla się, że przez bezprawne wywarcie wpływu
należy rozumieć wszelkie formy oddziaływania na zachowanie osoby pełniącej funkcję
publiczną sprzeczne z jakąkolwiek normą prawną, niezależnie, czy wynika ona ze źródła
prawa powszechnie obowiązującego, czy też z aktu prawnego o charakterze wewnętrznym,
uważa się też, że chodzić może tu zarówno o normy prawa administracyjnego i prywatnego,
jak również normy prawnokarne 1603. Dodaje się przy tym, iż normy, o których mowa, mogą
mieć zarówno charakter materialnoprawny, jak i proceduralny1604. W przypadku norm prawa
cywilnego, ich naruszenie może polegać w szczególności na zawinionym wyrządzeniu innej
osobie szkody (art. 415 k.c.). Według B. Mik, bezprawność, o której mowa w przepisie może
też polegać na działaniu zmierzającym do obejścia prawa, co wynika z unormowania art. 58 §
1 k.c. 1605. Wydaje się jednak, że przekładanie w tym zakresie uregulowań cywilnoprawnych
na interpretację znamienia typu czynu zabronionego zawartego w przepisie prawa karnego nie
jest zasadne. Równie dobrze za bezprawne wywarcie wpływu należałoby bowiem uznać
czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, które również na gruncie prawa
cywilnego uważana jest za bezprawną (art. 58 § 2 k.c.). Stosowanie na gruncie prawa karnego
takich klauzul ogólnych jak „obejście prawa” czy „naruszenie zasad współżycia społecznego”
jako mających współkształtować zakres penalizacji (poprzez wyznaczenie zakresu znamienia
1601

Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 379.
Tamże.
1603
R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 12; B. Mik, Nowela…, s. 166; C. Nowak, Korupcja…, s. 378-379;
P. Bachmat, Czynna…, s. 304-306; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 230a,
s. 1200; J. Potulski, Kodeks…, teza 2 do art. 230a; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki,
s. 596.
1604
J. Potulski, Kodeks…, teza 2 do art. 230a; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki,
s. 596.
1605
B. Mik, Nowela…, s. 167.
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„wywarcie bezprawnego wpływu”) należy uznać za niedopuszczalne z punktu widzenia
zasady nullum crimen sine lege certa. Za „bezprawne” na gruncie art. 230a § 1 k.k. należy
uznać zatem tylko takie oddziaływania, które wprost naruszają konkretny nakaz lub zakaz
wynikający z normy prawnej wiążącej jej adresata.
J. Potulski dostrzega również słusznie, że „bezprawny” wpływ może polegać na
oddziaływaniu sprzecznym z aktami prawa miejscowego, czy też normami należącymi do
dorobku

prawnego

Unii

Europejskiej,

kształtowanym

przez

orzecznictwo

sądów

wspólnotowych (aktualnie unijnych) 1606.
B. Mik czyni niezasadne, jak się zdaje, zastrzeżenie, iż „bezprawne” wywarcie
wpływu nie może polegać na „bezprawiu fizycznym”, w formie aktów przemocy wobec
osoby, gdy przemoc mogłaby skłonić ją do określonego zachowania 1607. Pogląd ten jest
całkowicie odosobniony w doktrynie i nie ma żadnego podparcia w tekście ustawy, która nie
wprowadza żadnych rozróżnień co do formy bezprawnego wpływu. Stosowanie przemocy
wobec osoby pełniącej funkcję publiczną w celu zmuszenia jej do określonego zachowania
należy więc uznać za formę bezprawnego wpływu, o którym mowa w przepisie art. 230a k.k.
Podobnie rzecz ma się przykładowo ze stosowaniem groźby bezprawnej wobec takiej osoby,
udzielaniem jej korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Co istotne, bezprawny
wpływ może przykładowo polegać także na nakłanianiu funkcjonariusza publicznego do
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i działania przez to na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1-2 k.k.) czy też na
nakłanianiu funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia
dokumentu do poświadczenia nieprawdy w takim dokumencie (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art.
271 § 1-3 k.k.) – czy też szerzej – na podżeganiu lub pomocnictwie psychicznym do
przestępstwa służbowego lub ogólnego. Jak trafnie zauważa P. Bachmat, bezprawne
wywarcie wpływu może również polegać na podżeganiu do przestępstwa skarbowego (art. 20
§ 2 k.k.s.), podżeganiu do wykroczenia, o ile dany typ wykroczenia przewiduje penalizację
wykroczenia, co ma miejsce w sytuacjach wyjątkowych (art. 12 i 14 § 1 k.w.) oraz na
podżeganiu do wyrządzenia innej osobie szkody, co rodzi odpowiedzialność cywilną (art. 422
k.c.) 1608.
1606

J. Potulski, Kodeks…, teza 2 do art. 230a; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki,
s. 596.
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B. Mik, Nowela…, s. 167. Podobnie J. Potulski, Kodeks…, teza 2 do art. 230a; tenże [w:] System Prawa
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Należy jednak zastrzec, że o naruszeniu przez daną osobę normy prawnej można
mówić wyłącznie wtedy, gdy wiąże ona jej adresata. Przedmiotem oddziaływania zaś
przestępstwa z art. 230a k.k. jest zaś każdy człowiek, niekoniecznie funkcjonariusz publiczny
czy osoba pełniąca funkcja publiczną. Przepisy prawne o charakterze wewnętrznym, a nie
powszechnie obowiązującym, wiążą zaś jedynie podmioty podległe organom, które je wydały
(art. 93 i 94 Konstytucji RP). Tylko osoby zatrudnione w takich podmiotach mogą naruszyć
normy o charakterze wewnętrznym. Jeżeli więc bezprawny wpływ ma polegać na ich
naruszeniu, to przedmiotem oddziaływania sprawcy z art. 230a k.k. może być wyłącznie
osoba zatrudniona w takim podmiocie. Zbliżona sytuacja dotyczy norm o charakterze
proceduralnym (np. wynikających z przepisów k.p.k., k.p.c. czy k.p.a.), które co do zasady
wiążą organ prowadzący postępowanie (sąd, organ administracji publicznej), a nie strony
postępowania 1609. Bezprawne wywarcie wpływu polegające na naruszeniu normy
proceduralnej może mieć więc miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy norma taka bezwzględnie
wiąże osobę będącą przedmiotem oddziaływania przestępstwa z art. 230a k.k.
Należy też uznać, że o bezprawnym wywarciu wpływu możemy mówić tylko
w sytuacji naruszenia normy prawnej bezwzględnie obowiązującej, nie zaś takiej, która
pozostawia podmiotowi ja stosującemu pewien zakres uznania, zależnego od własnej oceny
sytuacji faktycznej.
Jak wynika z badań praktyki sądowej 1610, do najczęstszych sposobów bezprawnego
wywierania wpływu należy: przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (41 na 107
przebadanych przypadków), nakłanianie osoby pełniącej funkcję publiczną do poświadczenia
nieprawdy w dokumencie (35 na 107 przypadków), posłużenie się dokumentem, w którym
poświadczono nieprawdę (16 na 107 przypadków) oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy
poprzez podstępne wprowadzenie w błąd osoby funkcjonariusza publicznego lub innej osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu (11 na 107 przypadków). Zaskakuje brak w tym
katalogu przypadków nakłaniania funkcjonariusza publicznego do przekroczenia udzielonych
mu uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 231 § 1-2 k.k.).

1609
1610

Podobnie P. Bachmat, Czynna…, s. 305-306.
Przeprowadzonych przez P. Bachmata. Zob. tegoż Autora, Czynna…, s. 307.
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Rozdział VI.
gospodarczemu.

Przestępstwa

korupcyjne

przeciwko

obrotowi

W tym miejscu przejść należy do analizy szczególnych problemów wykładniczych
związanych z typami przestępstw korupcyjnych przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Rozpocząć ją trzeba od określenia rodzajowego przedmiotu ochrony tych przestępstw.
1. Rodzajowy przedmiot ochrony
gospodarczemu (Rozdział XXXVI k.k.).

przestępstw

przeciwko

obrotowi

Jak wynika z tytułu Rozdziału XXVI k.k., rodzajowym przedmiotem ochrony
zawartych w nim typów przestępstw (w tym przestępstw korupcyjnych) jest „obrót
gospodarczy”. W doktrynie prawa karnego podkreśla się słusznie, że pojęcie to nie posiada
swojej definicji legalnej i nie należy do kategorii języka prawnego 1611. Jest ono natomiast
pojęciem z zakresu prawa (języka prawniczego) i ekonomii (terminologii gospodarczej)1612.
Za niesłuszne jednak w tym kontekście należy uznać stanowisko R. Zawłockiego, zgodnie
z którym należy ono do języka potocznego 1613. Zarówno bowiem język prawniczy, jak i język
ekonomii stanowią języki specjalistyczne, które należy odróżnić od języka potocznego 1614.
Powyższe prowadzi do wniosku, że przy wykładni terminu „obrót gospodarczy” należy
odwoływać się do jego znaczenia, jakie posiada na gruncie języka prawniczego
i ekonomicznego, a nie języka potocznego 1615.
Jak trafnie wskazuje R. Zawłocki, zwrot „obrót gospodarczy” obejmuje „[...] nie tylko
(i nie tyle) wymianę dóbr i usług odbywających się z reguły z użyciem środków płatniczych,
ale przede wszystkim towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosunki między
jej podmiotami (uczestnikami). Pojęcie <<obrotu gospodarczego>> należy wiązać z pojęciem
<<działalności

gospodarczej>>.

Wynika

to

chociażby

z

bliskoznaczności

pojęć

<<działalność>> i <<obrót>>” 1616. Ponadto za takim ujęciem przemawia fakt, że pojęcie
„działalności gospodarczej” jest ściśle zdefiniowanym pojęciem prawnym 1617. Autor ten
zauważa również, że zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na
terytorium RP określa ustawa z dnia 20 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
1611

R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 430.
Tamże.
1613
Tamże.
1614
Zob. L. Morawski, Zasady…, s. 90.
1615
Tamże, s. 99-101, 103.
1616
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 430
1617
Tamże.
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gospodarczej 1618. To trafne spostrzeżenie należy uzupełnić zastrzeżeniem, że podstawowe
zasady ustroju gospodarczego RP zawarte są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności w jej art. 20 oraz art. 22. Zgodnie z art. 20 Konstytucji, „społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Z kolei po myśli art. 22 Konstytucji,
„ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko z mocy ustawy i tylko ze
względu na ważny interes publiczny”. Wolność gospodarcza została więc określona w
Konstytucji RP jako jedna z podstaw ustroju gospodarczego RP, określonego jako „społeczna
gospodarka rynkowa”. Ograniczenie wolności gospodarczej może nastąpić wyłącznie
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Powyższe zasady
konstytucyjne powinny oczywiście znaleźć swój wyraz w toku stanowienia norm prawnych,
regulujących życie gospodarcze, a także penalizujących określone zachowania w ramach
działalności gospodarczej, uznane przez ustawodawcę za społecznie szkodliwe. Nie sposób
także oderwać się od nich w toku wykładni prawa, w tym prawa karnego gospodarczego (a
zatem także norm odnoszących się do przestępstw korupcyjnych popełnianych w toku
działalności gospodarczej).
Legalna definicja pojęcia „działalność gospodarcza” zawarta jest w art. 2 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym „zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły”. Definicje „działalności
gospodarczej” zawarte są także w innych przepisach rangi ustawowej, jednak ze względu na
ustrojowy w swojej istocie charakter ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy
wykładni prawa karnego nie należy odwoływać się do tych ustaw szczególnych, lecz właśnie
do art. 2 wskazanej ustawy.
Jak trafnie wskazuje J. Majewski, mianem obrotu gospodarczego „[…] określa się
obrót, w którym choćby jedna ze stron jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się
działalnością gospodarczą […]” 1619. Przepisy Rozdziału XXXVI k.k. nie chronią zatem
stosunków cywilnoprawnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, przykładowo relacji

1618
1619

Tamże. Por. tekst jedn. ustawy: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 23 do art. 300, s. 686.
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pomiędzy konsumentami 1620. Udzielają natomiast ochrony następującym kategoriom
stosunków cywilnoprawnych mających związek z obrotem gospodarczym (działalnością
gospodarczą): stosunkom cywilnoprawnym pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunkom
cywilnoprawnym pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem 1621 (bez znaczenia jest przy tym,
czy wierzycielem w takim stosunku jest konsument czy też przedsiębiorca) 1622.
W polskim systemie prawnym immanentną cechą działalności gospodarczej jest jej
zarobkowy charakter 1623. Jak podkreśla się w nauce prawa gospodarczego, zarobkowy
charakter działalności gospodarczej „[…] oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest
osiągnięcie zysku. Zysk należy definiować jako nadwyżkę przychodów nad stratami. Przy
czym należy liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności
gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności
gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel).
Należy wskazać, że o zarobkowym charakterze działalności przesądza zamiar jego
osiągnięcia,

a

nie

faktyczne

(rzeczywiste)

przysporzenie

po

stronie

podmiotu

gospodarczego” 1624. Cechą konstytutywną działalności gospodarczej jest zatem jej, według
polskiego ustawodawstwa, intencjonalne ukierunkowanie na zysk, co zresztą jest
krytykowane w nauce 1625. Powyższe wskazuje, że poza zakresem ochrony przestępstw
korupcyjnych zawartych w Rozdziale XXXVI k.k. pozostaje działalność non profit, nie
ukierunkowana na osiągnięcie zysku. Chodzi tu w szczególności o działalność tzw.
organizacji trzeciego sektora (społecznych, pozarządowych), chyba, że częściowo ich celem
jest prowadzenie działalności gospodarczej (np. z przeznaczeniem zysku na cele statutowe).
Przepisy rozdziału XXXVI k.k. chronią działalność gospodarczą jako taką, nie
wprowadzając żadnego rozróżnienia w ochronie, uzależnionego od statusu majątku, będącego
podstawą kapitału zakładowego jednostek prowadzących taką działalność. Dotyczy to także
przepisu art. 296a k.k. Podkreślić więc należy, że ochroną przewidzianą w przepisach tego
rozdziału podlega działalność gospodarcza zarówno prowadzona przed podmioty, których
1620

Por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 23 do art. 300, s. 686.
Tamże, teza 23 do art. 300, s. 686-687.
1622
Odmiennie na gruncie art. 300 k.k.: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 23 do art. 300,
s. 687.
1623
Zob. M. Sieradzka, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2012, teza 1 do art. 2.
1624
M. Sieradzka, Swoboda…, teza 1 do art. 2; A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 13, Warszawa 2011, s. 25.
1625
Por. A. Kidyba, Prawo…, s. 25, zdaniem którego lepszym kryterium wyróżniającym działalność
gospodarczą mogłoby być osiąganie przychodów.
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kapitał założycielski ma charakter prywatny, jak i jednostki, których majątek ma charakter
publiczny (państwowy lub samorządowo-terytorialny). Powstaje więc pytanie, w jaki sposób
wprowadzić rozróżnienie ochrony działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego od ochrony obrotu gospodarczego (działalności gospodarczej).
W orzecznictwie sądowym i w doktrynie prawa karnego przeważa stanowisko, że
kryterium, o którym wspomniano powyżej, stanowi charakter działalności danego podmiotu.
Jeżeli dany podmiot realizuje działalność władczą, przynależną państwu (tzw. imperium),
podlegać powinien ochronie przepisów Rozdziału XXIX k.k. Jeżeli natomiast realizuje
działalność gospodarczą lub zarządza majątkiem (tzw. dominium), powinien podlegać
ochronie przepisów Rozdziału XXXVI k.k.
Jak wspomniano już w innym miejscu 1626, w moim przekonaniu podział taki jest
uproszczony i nie odpowiada rzeczywistości prawnej i społecznej dzisiejszego państwa,
określanego jako „państwo opiekuńcze” (welfare state). W podziale takim niejako „gubi się”
działalność podmiotów publicznych, stojąca pomiędzy realizowaniem funkcji władczych,
a działalnością gospodarczą, tj. realizowanie tzw. administracji świadczącej (świadczeniu
usług przed podmioty publiczne, a nierzadko również niepubliczne na rzecz obywateli,
finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych) 1627. W moim przekonaniu
działalność taka powinna być uważana za działalność instytucji państwowych lub samorządu
terytorialnego i jako taka powinna podlegać ochronie przepisów Rozdziału XXIX k.k.
Działalność taka, mimo że niejednokrotnie może wiązać się z osiąganiem zysku przez
prowadzące je podmioty, nie powinna być uważana za działalność gospodarczą podlegającą
ochronie przepisów Rozdziału XXXVI k.k. (w tym art. 296a k.k.). Ochronie tej nie powinna
więc podlegać w szczególności działalność tzw. zakładów publicznych (zakładów
administracyjnych, zakładów użyteczności publicznej), czyli wszelkiego rodzaju jednostek
organizacyjnych, powoływanych w drodze ustaw lub aktów właściwych organów
administracji rządowej dla realizacji zadań publicznych, polegających na świadczeniu usług

1626

Por. rozważania w Rozdziale IV.
Zob. m. in.: Z. Czarnik, J. Posłuszny [w:] System Prawa Administracyjnego…Tom 6, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 430; P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce,
Zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005, s. 29-38.
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1627

zaspakajających potrzeby ludności o szczególnym znaczeniu społecznym (realizacji funkcji
świadczącej administracji publicznej) 1628.
Niestety, w niektórych przypadkach problematyczne może okazać się odróżnienie od
siebie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty państwowe (samorządowoterytorialne) od realizowanych przez nie zadań publicznych z zakresu administracji
świadczącej, o czym mowa była w innej części pracy 1629.
Stwierdzić należy, że rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstw zawartych
w Rozdziale XXXVI k.k. nie jest obrót gospodarczy jako taki. Nie stanowi on bowiem
wartości samej w sobie, a jest jedynie „[…] szczególnym zjawiskiem społecznym
(faktycznym), które w ujęciu ogólnym jest wartościowo obojętne, nie jest więc
<<dobry>>” 1630. Nie można go zatem uznać za dobro prawne podlegające ochronie prawa
karnego. Jak podkreśla się trafnie w nauce prawa karnego, za przedmiot ochrony przepisów
Rozdziału XXXVI k.k. należy uważać pewne określone standardy obrotu gospodarczego.
Według R. Zawłockiego, „chodzi tutaj w szczególności o podstawy formalne i nieformalne,
tj. normy moralne i zwyczajowe, a także wspólne dla całej gospodarki normy prawne” 1631.
Rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstw zawartych w tym rozdziale są zatem
podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego, określające ekonomiczny ustrój państwa
i zabezpieczające ogólnospołeczny interes ekonomiczny 1632. Jak słusznie zauważa P. Kardas,
chodzi tu o prawidłowość funkcjonowania obrotu gospodarczego oraz zasady uczciwego
obrotu w gospodarce rynkowej 1633. R. Zawłocki trafnie wskazuje w tym kontekście na art. 17
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którego wynikają podstawowe zasady
wykonywania działalności gospodarczej 1634. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorca
wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Podstawami obrotu gospodarczego są
zatem

„zasady

uczciwej

konkurencji”,

„dobre

obyczaje”

oraz

„słuszne

interesy

konsumentów”, które służą realizacji podstawowej zasady wolności i równości gospodarczej,
1628

Por. m. in.: P. Bachmat, Przedmiot…, cz. I, s. 20; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 15 do
art. 115 § 13, s. 1406-1407.
1629
Por. rozważania w Rozdziale IV.
1630
Por. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 430
1631
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 430.
1632
Tamże, s. 430-431.
1633
P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 493.
1634
Tamże, s. 430.
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określonej w art. 6 ust. 1 ustawy 1635, a także w przywołanych powyżej przepisach Konstytucji
RP. Należy przy tym podkreślić, że wskazane aksjomaty nie są w systemie prawnym
zdefiniowane. Próby ich dookreślenia można znaleźć w orzecznictwie sądowym
i piśmiennictwie z zakresu prawa gospodarczego.
2. Problemy związane z wykładnią przestępstwa sprzedajności gospodarczej (art.
296a § 1 k.k.).
2.1. Indywidualny przedmiot ochrony.
Przestępstwo określone w art. 296a § 1 k.k. wprowadzone zostało do polskiego
systemu prawa karnego w wyniku nowelizacji z czerwca 2003 r. Należy zatem sięgnąć do
uzasadnienia przedmiotowej nowelizacji. Na temat omawianego przepisu znaleźć można
w nim następujący passus: „zarówno cytowana Prawnokarna Konwencja Rady Europy
o korupcji jak Wspólne Działanie z dnia 22 grudnia 1998 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze
prywatnym zobowiązują do wprowadzenia do krajowych systemów prawa karnego
penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym. W toku negocjacji akcesyjnych z Unią
Europejską Polska zadeklarowała, że spenalizuje korupcję w obrocie gospodarczym.
Powyższe względy przemawiają za wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego art. 296a.
Za optymalne uznano rozwiązanie podmiot łapownictwa biernego przez wskazanie osób
pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność
gospodarczą lub mających, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny
wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością tych jednostek. Z drugiej strony
poszerzono pole kryminalizacji na stosunki zewnętrzne między wskazanym podmiotem
a innymi uczestnikami obrotu gospodarczego lub konsumentem” 1636. Z lektury uzasadnienia
rządowego projektu można zatem wysnuć wniosek 1637, iż wprowadzenie do kodeksu karnego
tego typu czynu zabronionego spowodowane było koniecznością dostosowania prawa
polskiego do regulacji międzynarodowych oraz europejskich – w szczególności do
Wspólnego Działania z dnia 22 grudnia 1998 r., przyjętego przez Radę Unii Europejskiej,
w sprawie korupcji w sektorze prywatnym (98/742 WSiSW) 1638 oraz Prawnokarnej
1635

Tamże.
Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 10 września 2002 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz
ustawy – Prawo bankowe, Sejm IV kadencji, Druk Nr 869, s. 20.
1637
Wyrażony przeze mnie uprzednio w opracowaniu Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji
art. 296 § 1 k.k.), Państwo i Prawo z 2009 r., Nr 10, s. 70.
1638
OJ 1998, L 358, s. 2.
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konwencji o korupcji, przyjętej przez Radę Europy w dniu 27 stycznia 1999 r. Wspomniane
akty nakładały na Polskę obowiązek kryminalizacji zachowań korupcyjnych w sektorze
prywatnym 1639. W chwili obecnej takie zobowiązanie wynika nie tylko ze wspomnianej
konwencji Rady Europy, ale także z decyzji ramowej Rady UE 2003/568/WSiSW z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym oraz Konwencji
Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Warto zauważyć w tym kontekście, że
w okresie poprzedzającym tworzenie projektów nowelizacji k.k. przewidujących penalizację
korupcji w obrocie gospodarczym, w zasadzie brak było w polskiej doktrynie prawa karnego
postulatów de lege ferenda opowiadających się za wprowadzeniem tego typu regulacji.
Zjawisko korupcji w sektorze przedsiębiorstw nie doczekało się w tamtym okresie, w moim
przekonaniu, wystarczająco pogłębionej refleksji, czy to z punktu widzenia dogmatyki prawa
karnego 1640, czy to kryminologii lub socjologii 1641. W tym sensie za nieprzekonujące uważam
wyrażane w doktrynie prawa karnego stanowisko, zgodnie z którym „z uwagi na stale rosnące
zjawisko przekupstwa w obrocie gospodarczym, godzącego w prawidłowość funkcjonowania
obrotu gospodarczego, kształt przepisów kryminalizujących korupcję w sferze publicznej,
jako jedynych podstaw odpowiedzialności karnej za łapownictwo w obrocie gospodarczym,
uzasadniał podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia regulacji ustawowej w tym
zakresie” 1642. Wobec braku jakichkolwiek badań socjologicznych lub kryminologicznych w
tym zakresie, jako nieuprawniona jawi się postawiona przez Autora teza, iż przed
wprowadzeniem do k.k. omawianego przepisu w Polsce stale rosło zjawisko przekupstwa
w obrocie gospodarczym. Powyższe w moim przekonaniu nie stoi na przeszkodzie
zaakceptowaniu stanowiska, iż już po wprowadzeniu art. 296a k.k. do polskiego systemu
prawa karnego, przedstawiciele nauki prawa karnego dostrzegli, iż wcześniej istniała luka
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Na obowiązek dostosowania polskich przepisów do Wspólnego Działania zwracała uwagę E. Zielińska,
Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych Wspólnot Europejskich, Państwo i Prawo z 2001 r., Nr
1, s. 38.
1640
Za wyjątek w tym zakresie uznać należy znakomite opracowania O. Górniok: O korupcji gospodarczej
i niektórych sposobach jej zwalczania, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego z 1995 r., Nr 2-3, s. 5-9;
O korupcji gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Część I: Pojęcie, przejawy i uwarunkowania,
Problemy Prawa Karnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1485, Rok 1995, Nr 21,
s. 60-72. Nawet jednak ta Autorka nie postulowała wprowadzenia w Polsce przepisów w omawianym zakresie.
1641
Na opłakany stan badań kryminologicznych w Polsce, co dotyczy również identyfikacji korupcji w biznesie,
zwraca trafnie uwagę R. Zawłocki, Przestępstwo korupcji menedżerskiej (art. 296a § 1 k.k.), Przegląd
Antykorupcyjny z 2012 r., Nr 2(3), s. 8.
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P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 489.
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ustawowa w tym zakresie 1643. Moim zdaniem jednak podstawową przyczyną penalizacji
korupcji w gospodarce były zobowiązania międzynarodowe Polski, w szczególności podjęte
w toku negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, na co wprost zwrócono uwagę
w rządowym projekcie ustawy nowelizacyjnej.
W moim przekonaniu, rozważań nad indywidualnym przedmiotem ochrony
przestępstwa zawartego w art. 296a § 1 k.k. nie sposób oderwać od faktu, iż zostało ono
wprowadzone do polskiego systemu prawa karnego w wyniku implementacji norm prawa
międzynarodowego i europejskiego, o czym mowa już była powyżej. Należy zatem odwołać
się do celów ustanowienia tych norm. W przypadku decyzji ramowej w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, zostały one wyrażone wprost w jej preambule. Jak wskazuje
punkt 1 preambuły, „wraz z globalizacją ostatnie lata przyniosły wzrost transgranicznego
handlu

towarami

i

usługami.

Korupcja

w

sektorze

prywatnym

w

Państwie

Członkowskim nie jest w związku z tym problemem krajowym, ale także ponadnarodowym,
którym najbardziej skutecznie zająć się można przez wspólne działanie Unii Europejskiej”.
Z kolei stosownie do punktu 9 zdania pierwszego preambuły, „Państwa Członkowskie
przywiązują szczególną wagę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak
i prywatnym, uznając, że w obu tych sektorach korupcja stanowi zagrożenie dla
praworządnego społeczeństwa, a także zakłóca konkurencję w odniesieniu do kupna towarów
lub usług oraz hamuje rozwój gospodarczy”. Treść preambuły decyzji ramowej wskazuje
zatem na globalizację i związany z nią wzrost handlu transgranicznego, jako zjawisko, które
sprawia, że problem korupcji w sektorze prywatnym przestał być kwestią wewnętrzną państw
członkowskich, stając się problemem, na który odpowiedź znaleźć musi Unia Europejska.
Preambuła wprost wskazuje na trzy wartości, zagrożone lub zakłócone przez akty korupcji
w sektorze prywatnym: praworządność społeczeństwa, konkurencję w odniesieniu do kupna
towarów lub usług oraz rozwój gospodarczy. Warto przy tym wskazać, że preambuła nie
wskazuje na przedmiot ochrony, jakim miałyby być interesy majątkowe czy niemajątkowe
przedsiębiorstwa, w ramach którego działa sprawca sprzedajności gospodarczej. Interesy
chronione według preambuły mają charakter ponadindywidualny. Co więcej, nie wszystkie
z nich mają charakter ekonomiczny, dotyczy to dwóch z nich, tj. konkurencji w odniesieniu
do zakupu towarów lub usług oraz rozwoju gospodarczego. Ustawodawca europejski wskazał
jednak również na interes pozaekonomiczny, jakim jest praworządność. Warto jednak w tym
1643

Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr
3, s. 50.
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miejscu zauważyć, że decyzja ramowa pierwotnie dawała państwom członkowskim
ograniczenia zakresu dóbr prawnie chronionych wyłącznie do ochrony konkurencji. Czyniła
to w art. 2 ust. 3, zgodnie z którym Państwo Członkowskie mogło oświadczyć, że ograniczy
zakres penalizacji korupcji w sektorze prywatnym do takich działań, które oznaczają lub
mogą oznaczać zakłócenie konkurencji w odniesieniu do kupna towarów lub usług.
Deklaracje określone w ust. 3 miały być przekazane Radzie Unii Europejskiej. Jednoznacznie
można stwierdzić, że państwa członkowskie UE składające powyższą deklarację, wskazały na
uczciwą konkurencję jako przedmiot ochrony przepisów statuujących przestępstwa
sprzedajności i przekupstwa gospodarczego. Na drugim planie w przypadku tych państw
pozostawały natomiast pozostałe interesy prawnie chronione, określone w preambule do
decyzji ramowej. Warto w tym kontekście wskazać, że Polska (podobnie jak trzy inne
państwa członkowskie UE, tj. Niemcy, Austria i Włochy) złożyły deklarację, o której mowa
w art. 2 ust. 3 i 4 decyzji ramowej, wskazując na uczciwą konkurencję jako podstawowy
przedmiot ochrony przepisów implementujących do polskiego systemu decyzję ramową1644.
Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 4, deklaracje powyższe były ważne przez
jedynie pięć lat, począwszy od dnia 22 lipca 2005 r. Stosownie do dyspozycji art. 2 ust.
5 decyzji ramowej, Rada Unii Europejskiej miała dokonać przeglądu w odpowiednim czasie
przed dniem 22 lipca 2010 r. w celu rozważenia, czy jest możliwe odnowienie deklaracji
złożonych na podstawie ust. 3. Rada Unii Europejskiej nie uczyniła zadość temu
obowiązkowi, co rodzi pytanie, czy deklaracje straciły ważność z dniem 22 lipca 2010 r. i od
tego dnia państwa członkowskie nie mogą ograniczać zakresu penalizacji przestępstw
korupcyjnych w sektorze prywatnym do działań, które oznaczają lub mogą oznaczać
zakłócenie konkurencji w odniesieniu do kupna towarów lub usług. Zdaniem Komisji
Europejskiej, wyrażonym w oficjalnym sprawozdaniu do Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej, ponieważ Rada UE nie podjęła decyzji o przedłużeniu ważności deklaracji,
straciły one swoją ważność, a państwa członkowskie, które je złożyły, będą musiały zmienić
przepisy krajowe 1645. Wydaje się zatem, że na gruncie obowiązującego stanu prawa unijnego,
wszystkie państwa członkowskie implementując normy decyzji ramowej muszą zapewnić
ochronę wszystkich trzech interesów prawnych wskazanych w jej preambule, od dnia 22 lipca
1644

Zob. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 9 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Bruksela dnia
6 czerwca 2011 r., KOM(2011) 309, s. 2.
1645
Zob. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 9 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Bruksela dnia
6 czerwca 2011 r., KOM(2011) 309, s. 2.
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2010 r. nie mogą zaś ograniczać się wyłącznie do ochrony uczciwej konkurencji
w odniesieniu do kupna towarów lub usług. Zakres ochrony przed korupcją w sektorze
prywatnym musi być więc szerszy.
Deklaracje co do celów ustanowienia norm prawnomiędzynarodowych odnoszących
się do problemu korupcji w sektorze prywatnym odnaleźć można w dokumentach
stanowiących oficjalne komentarze do konwencji międzynarodowych 1646. W tzw. raporcie
wyjaśniającym do Prawnokarnej Konwencji Rady Europy stwierdzono, że penalizacja
korupcji w sektorze prywatnym jest niezbędne dla uniknięcia luk w kompleksowej strategii
zwalczania korupcji jako takiej 1647. Raport wskazuje na trzy główne przyczyny, dla których
niezbędne jest wprowadzenie sankcji karnych w tym zakresie 1648. Po pierwsze, wskazuje się,
że korupcja w sektorze prywatnym podważa takie wartości jak zaufanie i lojalność, które są
niezbędne dla utrzymania i rozwoju relacji społecznych i ekonomicznych. Nawet w braku
szkody w majątku pokrzywdzonego powoduje ona szkodę dla społeczeństwa jako całości. Po
drugie, penalizacja aktów korupcyjnych w gospodarce jest niezbędna dla ochrony uczciwej
konkurencji. Po trzecie zaś, konieczność wprowadzenia kryminalizacji takich czynów
związana jest ze zjawiskiem prywatyzacji zadań i funkcji publicznych. Skoro coraz więcej
zadań publicznych (w takich sektorach jak edukacja, ochrona zdrowia, transport,
telekomunikacja itd.), a także kompetencji regulacyjnych oddawanych jest w ręce prywatne,
co związane jest także z prywatyzacją majątku publicznego i przekazywaniem do sektora
prywatnego środków publicznych, to logiczne jest, by ochrona społeczeństwa przed aktami
korupcyjnymi obejmowała również sektor prywatny. Jest tak również dlatego, że
prywatyzowane zadania publiczne często mają ogromną wagę społeczną.
Powyższe rozważania wskazują w sposób jednoznaczny, że istotną wartością
chronioną przez normy prawa międzynarodowego, odnoszące się do korupcji w sektorze
prywatnym jest także – poza uczciwą konkurencją - zaufanie społeczeństwa do prowadzonej
przez podmioty na rynku działalności gospodarczej oraz lojalność pracowników wobec
zatrudniających ich podmiotów gospodarczych. Zaufanie to – o czym była mowa w rozdziale
I pracy – jest konieczne dla organizowania bardziej skomplikowanych przedsięwzięć
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Por. Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption, New
York 2006, teza 298, s. 104; Council of Europe Treaty Office, Criminal Law Convention on Corruption (ETS
No. 173). Explanatory Report, http://conventions.coe.int, teza 52.
1647
Council of Europe Treaty Office, Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173). Explanatory
Report, http://conventions.coe.int, teza 52.
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Tamże.
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ekonomicznych, a co za tym idzie – dla rozwoju gospodarczego danego państwa.
Niekoniecznie zaś ochrona przysługiwać ma konkretnym interesom majątkowym podmiotów
działających na rynku.
W polskiej doktrynie prawa karnego indywidualny przedmiot ochrony przepisu art.
296a § 1 k.k. definiuje się w sposób nieco odmienny od wskazanego powyżej. Przyczyną tego
może być to, iż jak trafnie wskazuje C. Nowak, „[…] de facto polski ustawodawca stworzył
inny typ przestępstwa niż stypizowany w antykorupcyjnym prawie międzynarodowym. W art.
296a k.k. określono bowiem przestępstwo łapownictwa gospodarczego, które można także
nazwać menedżerskim, obejmujące zachowania korupcyjne związane z działalnością
gospodarczą, zachodzące zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. […]
W antykorupcyjnych przepisach międzynarodowych istotę omawianego czynu upatruje się
w zachowaniu korupcyjnym, naruszeniu zasad lojalności przez pracowników danej jednostki
i od tej strony rozpatruje się szkodę dla podmiotu sektora prywatnego. W polskim prawie
karnym z kolei podjęto próbę wpasowania nowej regulacji w istniejące już przepisy dotyczące
ochrony obrotu gospodarczego i stworzono typ przestępstwa, którego skutkiem czy istotą jest
strata materialna (potencjalna i rzeczywista) oraz pogorszenie sytuacji podmiotu na rynku.
W polskiej regulacji aspekt korupcyjny kryminalizacji i szkodliwość złamania zasad
lojalności przez jakiegokolwiek pracownika podmiotu sektora prywatnego zdaje się
umykać” 1649. Wydaje się, że uwagi Autorki są generalnie słuszne, jednak ich „siła rażenia”
uległa zmniejszeniu po nowelizacji przepisu art. 296a § 1 k.k., która miała miejsce w roku
2008. W nowelizacji tej znaczącemu rozszerzeniu uległ zakres podmiotowy przepisu, dodano
także do niego znamię „nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków”. Okoliczności
te sprawiają, że aktualnie przepisy dotyczące zwalczania korupcji gospodarczej w większym
stopniu, niż dotychczas chronią lojalność pracowników podmiotów gospodarczych wobec
swoich pracodawców. Fakt jednak, że znamię to jest dookreślane przez dodatkowe znamiona
modalne (o czym będzie mowa poniżej) powoduje, że w żadnym wypadku nie można
stwierdzić, że lojalność ta jest jedynym dobrem prawnym chronionym w art. 296a § 1 k.k.
Należy więc uznać, że indywidualnym przedmiotem ochrony przestępstwa
określonego w art. 296a § 1 k.k. jest lojalność osób zajmujących stanowiska kierownicze
w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych
w nich na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, wobec
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zatrudniających ich podmiotów (lub patrząc na sprawę z odwrotnej perspektywy – zaufanie
tych podmiotów do takich osób). Zaufanie pracodawcy do zatrudnianych przezeń osób
stanowi podstawową kategorię, w oparciu o którą może prowadzić on skutecznie działalność
gospodarczą. Przepis art. 296a § 1 k.k. chroni więc interes jednostek prowadzących
działalność gospodarczą rozumiany nie tylko wąsko jako interes stricte majątkowy, lecz także
niemajątkowy, związany z zaufaniem do zatrudnianych pracowników i przekonaniem, iż
w wykonywanej pracy kierować się będą oni interesem pracodawcy, a nie rozumianym
egoistycznie interesem własnym.
W drugiej kolejności przepis art. 296a § 1 k.k. chroni interesy majątkowe podmiotów
wykonujących działalność gospodarczą (w części, w jakiej penalizuje zachowania korupcyjne
w zamian za zachowania mogące wyrządzić szkodę majątkową). Penalizacja w tym zakresie
chroni więc ściśle ujmowany, indywidualny interes o charakterze majątkowym tych
podmiotów. Jak trafnie wskazuje P. Kardas, w tym zakresie omawiany przepis stanowi
typowy przykład ochrony „od wewnątrz” podmiotów, w ramach których zatrudniane są osoby
przyjmujące korzyści 1650. Zdaniem Autora, „w przypadku typów chroniących obrót
gospodarczy, a w szczególności interesy przedsiębiorców <<od wewnątrz>>, istotą
zachowania przestępczego jest to, że sprawca podejmuje je, pozostając w szczególnej relacji
do podmiotu gospodarczego, przejawiającej się dysponowaniem przez sprawcę wynikającym
z określonego prawnego umocowania upoważnieniem i obowiązkiem do zajmowania się
sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Stąd też zachowania
godzące w interesy majątkowe lub niemajątkowe przedsiębiorcy jawią się w tych wypadkach
jako specyficzne przejawy nadużycia zaufania, niezgodnego z zakresem lub cerami
wykorzystywania udzielonego sprawcy umocowania do zajmowania się sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą przedsiębiorcy lub nienależytego wypełniania
ciążących na sprawcy w tym zakresie obowiązków” 1651.
Należy jednak podkreślić, że indywidualny interes podmiotu gospodarczego
zatrudniającego osobę przyjmującą korzyść (czy to niemajątkowy, przejawiający się
w zaufaniu do tej osoby, czy to majątkowy, polegający na powstrzymaniu jej przed
przyjmowaniem korzyści w zamian za czynność mogącą wyrządzić mu szkodę majątkową)
nie stanowi jedynego (wyłącznego) przedmiotu ochrony normy sankcjonującej zawartej w art.
1650
1651

P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 493-494.
Ibidem.
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296a § 1 k.k. Wskazuje na to wprost treść omawianego przepisu, we fragmencie, w którym
mówi on o przyjęciu lub żądaniu korzyści (jej obietnicy) w zamian za „czyn nieuczciwej
konkurencji” lub „niedozwoloną czynność preferencyjną na rzecz …”. W tym zakresie
w moim przekonaniu przedmiotem ochrony nie są (a przynajmniej nie w przeważającej
mierze) interesy podmiotu, w ramach którego jest zatrudniony sprawca, lecz przede
wszystkim zasady uczciwej konkurencji, a co za tym idzie – interesy podmiotów
gospodarczych innych niż podmiot, w ramach którego działa osoba udzielająca korzyści (lub
przyjmująca korzyść), a także słuszne interesy konsumentów. Zachowania korupcyjne
w sektorze gospodarczym prowadzić bowiem mogą do zachwiania zasad konkurencji. Dzieje
się tak wówczas, gdy podmioty gospodarcze odchodzą przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych (przede wszystkim przy wyborze ofert, rozstrzyganiu przetargów) od
kryteriów

ściśle

ekonomicznych,

którymi

kierowałby

się

działający

racjonalnie

przedsiębiorca, w zamian za to decyzje takie podejmując na podstawie uzyskanych
nienależnie korzyści.
Wskazać należy, że ochrona uczciwości konkurencji staje się szczególnie istotna
w kontekście interpretacji użytych w art. 296a § 1 k.k. pojęć „czyn nieuczciwej konkurencji”
oraz

„niedopuszczalna

czynność

preferencyjna” 1652.

Dokonywanie

czynności

uprzywilejowujących jednego kontrahenta kosztem innych na podstawie kryteriów
niemających podłoża w atrakcyjności jego oferty, lecz w przyjęciu od niego korzyści
majątkowej lub osobistej, godzi wyraźnie w zasady uczciwej konkurencji. Pojęcie
konkurencji oznacza „dążenie wielu przedsiębiorców (podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą) występujących na wspólnym (tym samym) rynku do osiągnięcia takiego
samego celu gospodarczego, w szczególności osiągnięcia zysków poprzez prowadzenie
interesów z dostawcami, odbiorcami i pracownikami. Konkurujący przedsiębiorcy starają się
poszerzać swój krąg klientów, co musi się odbyć, przynajmniej w pewnej mierze, kosztem
utraty klientów przez innych przedsiębiorców” 1653. Do istoty konkurencji należy zatem
poszerzanie przez przedsiębiorców, kosztem innych, kręgu klientów. Odbywa się to przez
sprawienie, by jak największa liczba klientów na rynku dokonała wyboru (preferencji) ich
towaru, czy usługi, co prowadzi do zwiększenia zysku.
1652

Zob. M. Iwański, Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296 § 1 k.k.), Państwo
i Prawo z 2009 r., Nr 10, s. 81-82.
1653
Zob. J. Szwaja [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa
2006, s. 6.
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Jak podkreśla J. Szwaja, dla należytego funkcjonowania konkurencji istnieją dwa
zasadnicze zagrożenia. Jednym z nich jest stosowania przez przedsiębiorców w ramach
konkurencji nieuczciwych, nielojalnych praktyk 1654. Jak podkreśla Autor, „w interesie
ogólnym i w interesie klientów, a także w interesie większości przedsiębiorców, leży
konkurowanie za pomocą takich metod i środków jak: lepsza jakość towarów i usług oraz
większy ich wybór, funkcjonalność i estetyczność nowoczesnych produktów, informowanie
klientów, lepsza obsługa w trakcie sprzedaży i zapewnienie potrzebnego serwisu, skracanie
terminów dostaw towarów, zmniejszanie kosztów własnych, co pozwala na obniżenie cen
itp.” 1655. Uczciwą konkurencją jest zatem konkurowanie przedsiębiorców przez jakość
świadczeń i taka uczciwa konkurencja stanowi przedmiot ochrony art. 296a § 1 k.k. Jak
trafnie wskazuje P. Kardas, „przejawy zachowań korupcyjnych w sektorze gospodarczym
prowadzą do uzyskiwania nieuzasadnionej, uprzywilejowanej pozycji niektórych uczestników
obrotu

gospodarczego,

a

tym

samym

zdobywania

przewagi

konkurencyjnej” 1656.

W konsekwencji, „indywidualnym przedmiotem ochrony jest prawidłowe funkcjonowanie
jednostek gospodarczych oraz szeroko rozumiane interesy przedsiębiorców, a także
w pewnym zakresie interesy nabywców towarów i usług oferowanych przez jednostki
organizacyjne wykonujące działalność gospodarczą. Za zasadne należy uznać również
twierdzenie, że konstrukcja opisana w art. 296a k.k. służy ochronie zasad uczciwej, wolnej
i opartej na dobrych obyczajach konkurencji” 1657.
Poprzez ochronę konkurencji przepis art. 296a § 1 k.k. pośrednio chroni także rozwój
gospodarczy jako taki. Jak zauważa się w piśmiennictwie ekonomicznym oraz doktrynie
międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego, zachowania korupcyjne w gospodarce
(między przedsiębiorcami) prowadzą do zakłócenie zasad uczciwej konkurencji, poprzez
zaburzenie procesu decyzyjnego osób podejmujących decyzje gospodarcze. Zaburzenie takie
następuje, ponieważ osoby te pod wpływem łapówki odchodzą od kryteriów, jakimi powinny
się kierować, podejmując te decyzje 1658. W konsekwencji powoduje to nieefektywną alokację
zasobów na rynku, a także negatywne konsekwencje organizacyjne wewnątrz podmiotów
1654

Tamże, s. 8.
Tamże.
1656
P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 493.
1657
Tamże.
1658
Por. P. C. van Duyne, Combating Corruption: Acts and Attitudes [w:] Five Issues in European Criminal
Justice: Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, Community Crime
Prevention and Computer Crime. Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy.
Helsinki 10 – 12 December 1998, red. M. Joutsen, Helsinki 1999, s. 23.
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gospodarczych 1659. Dzieje się tak, ponieważ następuje wzrost ryzyka gospodarczego oraz
zmniejszenie przewagi konkurencyjnej danego podmiotu 1660. Jednostka organizacyjna
prowadząca działalność gospodarczą, która toleruje praktyki korupcyjne w jej dziale
sprzedaży, aby zapewnić sobie zamówienia, sama naraża się na korupcję w dziale zakupów,
np. przy zakupie materiałów, ze względu na „nieetyczną kulturę pracy”, panującą w jej
ramach 1661. Cele związane z ochroną rozwoju gospodarczego wprost wyrażone zostały
w preambule do decyzji ramowej w przedmiocie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym.
W ostatniej kolejności wskazać należy, że przedmiotem ochrony przestępstwa
określonego w art. 296a § 1 k.k. jest zaufanie społeczne wobec osób zajmujących się
prowadzeniem działalności gospodarczej 1662. Jak zauważa P. Kardas, „prawidłowość obrotu
gospodarczego postrzegana jest przez ustawodawcę jako istotna wartość społeczna, której
respektowanie służy stabilności sytuacji gospodarczej” 1663. Według trafnego poglądu
R. Zawłockiego, „dobro prawne w postaci <<prawidłowego obrotu gospodarczego>>
związane jest nie tylko z ekonomiczną efektywnością działalności gospodarczej, lecz także
z jej pozytywnym społecznym odbiorem, jako zjawiska powszechnie akceptowanego
i pożytecznego. Łapownictwo gospodarcze wpływa negatywnie nie tylko na wynik
ekonomiczny, lecz także na odbiór społeczny całego obrotu gospodarczego, stanowiącego
przecież podstawę ustroju naszego państwa” 1664. Tymczasem zaufanie społeczne jest
kategorią niezwykle istotną, na co szeroko zwracają uwagę przedstawiciele nauk
społecznych 1665.
W moim przekonaniu, konsekwencję powyższych rozważań stanowi przyjęcie, iż
indywidualny przedmiot ochrony przepisu art. 296a § 1 k.k. jest ujmowany przez większość
polskiej doktryny prawa karnego zbyt wąsko. Przykładem takiego zbyt wąskiego ujęcia jest
stanowisko, zgodnie z którym „indywidualnym przedmiotem ochrony tego przepisu są
interesy gospodarcze przedsiębiorcy, którego menedżer przyjmuje nieuprawnioną korzyść
w zamian za, określone w ustawie, nieuczciwe zachowanie w zarządzaniu mieniem
1659

Zob. C. Gobinath, Recognizing and Justifying Private Corruption, Journal of Business Ethics, 2008, vol. 82,
s. 749 i przywołaną tam literaturę przedmiotu, a także A. Argandoňa, Private-to-private corruption, Working
Paper No. 532, IESE Business School – University of Navarra, December 2003.
1660
C. Gobinath, Recognizing…, s. 749.
1661
Ibidem.
1662
P. Kardas [w:] System Prawa Prywatnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 493.
1663
Tamże.
1664
Zob. R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 22 do art. 296a, s. 1333.
1665
Por. szczegółowo w tej kwestii rozważania w Rozdziale IV.
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przedsiębiorstwa” 1666. Teza powyższa jest jedynie częściowo prawdziwa. Indywidualnym
przedmiotem ochrony są także interesy gospodarcze innych podmiotów działających na rynku
(konkurentów), a także interesy konsumentów, rozwój gospodarczy jako taki oraz zaufanie
społeczne do obrotu gospodarczego. Musi to znaleźć swój wyraz także w wykładni
poszczególnych znamion omawianego przepisu.
`

2.2. Podmiot przestępstwa sprzedajności gospodarczej 1667.
Przestępstwo określone w omawianym przepisie należy do grupy przestępstw

indywidualnych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 296a § 1 k.k., podmiotem
przestępstwa jest „osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej
wykonującej działalność gospodarczą” oraz „osoba pozostająca z jednostką organizacyjną
wykonującej działalność gospodarczą w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy
o dzieło”. Podmiot przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. uległ znaczącym znamion w wyniku
nowelizacji k.k., której dokonano ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1668.
W świetle nowelizacji k.k. z 2008 r., która objęła omawiany przepis, nie sposób
zgodzić się z R. Zawłockim, gdy twierdzi, iż „ustawodawca ograniczył ochronę wskazanego
dobra prawnego (kryminalizację) wyłącznie do menedżerów o najważniejszym –
kierowniczym statusie. Rozważane przepisy nie dotyczą zatem wszystkich osób
zarządzających mieniem przedsiębiorstw” 1669. Stanowisko takie zostało poddane trafnej
krytyce przez P. Kardasa, według którego prima facie sprawcą przestępstwa z art. 296a
§ 1 k.k. „[…] może być wedle aktualnego stanu prawnego zarówno osoba pełniąca funkcję
kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą, która z racji
pełnienia tej funkcji posiada co najmniej w pewnym zakresie kompetencje do podejmowania
decyzji wpływających na sposób funkcjonowania tej jednostki, jak i osoba związana z taką
jednostką organizacyjną węzłem stosunku pracy, zlecenia lub umowy o dzieło, chociażby
charakter czynności wykonywanych w związku z realizacją takiej umowy nie stwarzał ani
prawnych, ani faktycznych możliwości wpływania na podejmowanie w strukturach tej
1666

Tak: R. Zawłocki, Przestępstwo korupcji menedżerskiej (art. 296a § 1 k.k.), Przegląd Antykorupcyjny z 2012
r., Nr 2(3), s. 8; tenże [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 23 do art. 296a, s. 1333.
1667
Niniejszy fragment pracy stanowi rozszerzenie i uzupełnienie rozważań z mojego wcześniejszego
opracowania Nowe…, s. 71-73.
1668
Dz. U. Nr 214, poz. 1344. Szczegółowo o tej nowelizacji art. 296a § 1 k.k. por. M. Iwański, Nowa postać
łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296 § 1 k.k.), Państwo i Prawo z 2009 r., Nr 10, s. 70-91.
1669
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 24 do art. 296a, s. 1333.
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jednostki organizacyjnej decyzji związanych z jej działalnością gospodarczą”1670.
W konsekwencji, za nieadekwatne do obowiązującego stanu prawnego, wydaje się określanie
przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. jako przestępstwa „korupcji menedżerskiej” 1671.
Przestępstwa tego mogą bowiem dopuścić się nie tylko menedżerowie, ale także szeregowi
pracownicy jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą.
Podmiot

przestępstwa

sprzedajności

w

sektorze

prywatnym

w

prawie

międzynarodowym i europejskim określony został jako „osoba sprawująca jakąkolwiek
funkcję kierowniczą w podmiocie działającym w sektorze prywatnym” lub „osoba pracująca
w podmiocie działającym w sektorze prywatnym” (por. art. 2 ust. 1 pkt 1 decyzji ramowej,
art. 8 Prawnokarnej konwencji Rady Europy, art. 21 Konwencji Narodów Zjednoczonych).
Jak podkreśla się w nauce, „pojęcie to obejmuje członków kierownictwa danego
przedsiębiorstwa, szeregowych pracowników oraz osoby, które z danym podmiotem łączą
stosunki

cywilnoprawne

przedstawiciele”

1672

(przykładowo

zewnętrzni

prawnicy,

konsultanci,

. Na gruncie prawa międzynarodowego i europejskiego nie można

ograniczać pojęcia „osoba pracująca” wyłącznie do osób, które łączy z danym podmiotem
stosunek pracy. Natomiast „[…] pojęcie <<podmiotu należącego do sektora prywatnego>>
odnosi się do przedsiębiorstw, korporacji i wszelkich podmiotów, które w całości lub
w znaczącej części są własnością podmiotów prywatnych, w tym także podmiotów
nieposiadających osobowości prawnej, a nawet jednostek organizacyjnych. Jednak z zakresu
tych regulacji wyłączone są jednostki będące własnością państwa” 1673.
Już po wprowadzeniu w 2003 r. do kodeksu karnego typu korupcji gospodarczej
biernej (art. 296a § 1 k.k.) w polskiej doktrynie prawa karnego pojawiały się głosy
podnoszące niezgodność nowej regulacji z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską aktami prawa
międzynarodowego i europejskiego 1674, a w szczególności z art. 2 ust. 1 lit. b Decyzji
1670

P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 495-496.
Por. R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 7-16; tenże [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb.
1 do art. 296a, s. 1329.
1672
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 235; taż, Komentarz do decyzji ramowej Rady z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (2003/568/WSWiW) [w:] Prawo Wspólnot Europejskich
a prawo polskie. 6. Dokumenty karne. Część II. Wybór tekstów z komentarzami, red. E. Zielińska, Warszawa
2005, s. 441.
1673
C. Nowak, Korupcja…, s. 235.
1674
O niezgodności art. 296a § 1 z Decyzją Ramową, a także Konwencjami RE i ONZ zob. m. in.: C. Nowak,
Nowe instrumenty prawa międzynarodowego w walce z korupcją a prawo polskie, Państwo i Prawo z 2004 r., Nr
3, s. 91-92; M. Melezini, A. Sakowicz, Nowe regulacje antykorupcyjne a standardy międzynarodowe [w:]
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Ramowej, art. 8 Prawnokarnej Konwencji RE oraz art. 22 Konwencji ONZ. Wątpliwości
autorów dotyczyły jednak tylko zakresu podmiotowego art. 296a § 1 k.k., który miał być zbyt
wąski w porównaniu z wymienionymi wyżej przepisami 1675. Ustawodawca ulegając
postulatom doktryny rozszerzył zakres podmiotowy przestępstwa z art. 296a § 1 k.k.
Aktualnie odpowiadać karnie może „osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce
organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostająca z nią w stosunku pracy,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło”. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego
stanu prawnego brak jest w przepisie wymogu, by przyjmująca łapówkę osoba posiadała,
z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie
decyzji związanych z działalnością takiej jednostki.
Rację mieli ci autorzy, którzy zauważali niezgodność zakresu podmiotowego
pierwotnej regulacji z zakresem Decyzji Ramowej, a także Konwencji RE i ONZ. Akty te
nakazują penalizację zachowania każdej osoby, zatrudnionej na jakimkolwiek stanowisku
w podmiocie sektora prywatnego. Nie zezwalają na jakiekolwiek ograniczenia natury
podmiotowej.
W polskiej doktrynie brak było jednak poglądów uzasadniających rozszerzenie
zakresu podmiotowego przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. na każdą osobę zatrudnioną
w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą okolicznościami innymi,
niż konieczność dostosowania rozwiązań polskich do międzynarodowych. Normy, które
ostatecznie wprowadzono do kodeksu karnego budzą, moim zdaniem, wątpliwości
kryminalno-polityczne. Razi ich niespójność z przepisami dotyczącymi sprzedajności
w sektorze publicznym. Podmiotem odpowiedzialności karnej z art. 228 § 1 k.k. może być
bowiem wyłącznie „osoba pełniąca funkcję publiczną”. W zakres tego pojęcia nie wchodzi
natomiast osoba, która pełni w sektorze publicznym wyłącznie czynności usługowe1676.
Aktualnie brak jest takiego ograniczenia w odniesieniu do podmiotu przestępstwa korupcji
biernej w sektorze prywatnym. Taka niespójność wzbudza wątpliwości co do słuszności tak
szerokiego określenia podmiotu przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. Zachowania osób nie
wywierających istotnego wpływu na decyzje gospodarcze podejmowane przez dany podmiot
sektora prywatnego nie mogą, moim zdaniem, w znaczący sposób zakłócić wolnej i uczciwej
Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życiu kodeksu karnego z 1997 r., red. T. Bojarski, K. Nazar,
A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006, s. 280-281.
1675
Zob. C. Nowak, tamże; M. Melezini, A. Sakowicz, tamże.
1676
Zob. art. 115 § 13 pkt 4 i 5 oraz § 19 k.k.
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konkurencji na rynku, co jest główną racją penalizacji sprzedajności gospodarczej. Pozostaje
postawić pytanie, czy przyjęcie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy przez takie osoby
powinno być penalizowane. Należy przypomnieć, że przy odpowiedzi na tak postawioną
wątpliwość zawsze należy mieć na uwadze treść art. 31 ust. 3 Konstytucji (zasada
proporcjonalności).
Trudno w tym miejscu stawiać postulat zmiany art. 296a § 1 k.k. zmierzającej do
ponownego zawężenia zakresu kryminalizacji tego przepisu. Nie pozwalają na to nasze
zobowiązanie międzynarodowe. W tym miejscu pozwolić sobie jednak należy na dwa
postulaty innego rodzaju. Po pierwsze – w sytuacji coraz szerszego ingerowania prawa
międzynarodowego i europejskiego w polski system materialnego prawa karnego
i wymuszania penalizacji określonych zachowań przez zobowiązania międzynarodowe,
przedstawiciele polskiej doktryny prawa karnego powinni w coraz szerszym zakresie włączać
się w prace legislacyjne na poziomie europejskim i międzynarodowym, tak by polska
specyfika była w nich uwzględniana. W tym celu organy administracji rządowej,
odpowiedzialne za negocjowanie aktów prawa międzynarodowego i europejskiego dotykające
delikatnej materii prawa karnego (takich jak np. decyzje ramowe Unii Europejskiej),
zapewnić sobie powinny, w znacznie szerszym stopniu niż dotychczas, wsparcie
merytoryczne ze strony przedstawicieli nauki prawa. Tylko w ten sposób można będzie
sprawić, że polski ustawodawca nie będzie zmuszony do penalizowania zachowań, które
w polskich warunkach nie są uznawane za społecznie szkodliwe. Po drugie - wypada wyrazić
nadzieję, że w stosunku do osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo z art. 296a
§ 1 k.k., a nie wywierających istotnego wpływu na działalność podmiotu, w którym są
zatrudnione, stosowany będzie art. 1 § 2 k.k., pozwalający przyjąć, że ich zachowanie było
społecznie szkodliwe w stopniu znikomym.
2.2.1. Pojęcie „jednostki organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą”.
Określając podmiot, w ramach którego działać ma sprawca przestępstwa określonego
w art. 296a § 1 k.k., ustawodawca posłużył się sformułowaniem „jednostka organizacyjna
wykonująca działalność gospodarczą”. Pojęcie „jednostki organizacyjnej” należy rozumieć
w sposób tożsamy jak na gruncie art. 115 § 19 k.k. 1677. Warunkiem jest przy tym, by dana
struktura gospodarcza prowadziła działalność gospodarczą 1678, którą, jak się zdaje,
1677
1678

Por. rozważania w Rozdziale V.
Tamże, teza 21 do art. 296a, s. 542.
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definiować należy zgodnie z treścią art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako
„zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną
w sposób ciągły”. Konstytutywną cechą działalności gospodarczej w polskim systemie
prawnym jest zatem jej wykonywanie w celu osiągnięcia zysku.
Zarobkowy cel jako konstytutywna cecha „działalności gospodarczej” przesądza
również, że za jednostki, o których mowa w art. 296a § 1 k.k. nie mogą zostać uznane
podmioty prowadzące działalność non profit, nie ukierunkowaną na osiągnięcie zysku.
Chodzi tu w szczególności o działalność tzw. organizacji trzeciego sektora (społecznych,
pozarządowych), chyba, że częściowo ich celem jest prowadzenie działalności gospodarczej
(np. z przeznaczeniem zysku na cele statutowe). Należy zauważyć, że takie ujęcie podmiotu
przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. wynika również z przepisów art. 2 ust. 1 i 2 decyzji ramowej
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym. Przepisy te określają podmiot,
w ramach którego działa sprawca sprzedajności jako „podmiot działający w sektorze
prywatnym” (ust. 1). Ponadto czyn korupcyjny ma mieć miejsce „w toku działań
gospodarczych”. Zgodnie jednak z ust. 2, penalizację ma stosować się do działań
gospodarczych zarówno nastawionych na zysk, jak i w podmiotach nienastawionych na zysk.
W moim przekonaniu, podmioty działające non profit mogą być uznane za jednostki,
o których mowa w art. 296a § 1 k.k., o ile w danej konkretnej sytuacji podejmują działania
ukierunkowane na osiągnięcie zysku (chociażby w następstwie zysk ten miał być
przeznaczony na cele statutowe). Moim zdaniem, tylko taki sposób wykładni, zgodnie
z zasadą interpretacji prounijnej, pozwala na zachowanie zgodności przepisu art. 296a § 1 k.k.
z omawianymi przepisami decyzji ramowej.
Jak słusznie zauważa P. Kardas, pojęcia „jednostka organizacyjna wykonująca
działalność gospodarczą” nie należy jednak utożsamiać z terminem „przedsiębiorca”
w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1679. W art. 4 ust.
1 ustawy, pojęcie przedsiębiorcy ogranicza się bowiem do osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną – wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Na gruncie

1679

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 18 do art. 296a, s. 542-543.
405

art. 296a § 1 k.k. nie sposób zaś wprowadzać ograniczenia co do posiadania przed dany
podmiot osobowości prawnej, czy też zdolności prawnej 1680.
Jak trafnie zauważa C. Nowak, opisując podmiot, w ramach którego działa sprawca
przestępstwa z art. 296a § 1 k.k., ustawa nie wprowadza żadnego rozróżnienia co do
pochodzenia majątku, z którego sfinansowano jego kapitał założycielski. Sytuacja jest zatem
odmienna niż w odpowiadających temu przepisowi uregulowaniach międzynarodowych
i europejskich (przykładowo art. 2 decyzji ramowej), które ograniczają zakres ochrony
wyłącznie do podmiotów działających w sektorze prywatnym, a zatem takich, którego kapitał
zakładowy ma charakter prywatny, a nie publiczny 1681. W innym miejscu pracy 1682 wskazano
własną propozycję ustalenia kryteriów odróżniających „działalność publiczną” (realizację
zadań publicznych) od „działalności gospodarczej” (przy pełnej świadomości trudności
w zakresie wskazania kryteriów oddzielających sferę publiczną od prywatnej oraz braku ich
doskonałości). Ustalenie, iż dany rodzaj działalności ma charakter publiczny (ponieważ jest
np. związany z realizacją administracji świadczącej) powinno wykluczać, w moim
przekonaniu, uznanie podmiotu prowadzącego taką działalność za „jednostkę organizacyjną
wykonującą działalność gospodarczą”.
Sytuację komplikuje jeszcze bardziej okoliczność, iż niektóre podmioty publiczne
prowadzą różne rodzaje działalności, z których część można określić jako gospodarczą
(nastawioną na osiągnięcie zysku), a część jako publiczną (np. świadczenie nieodpłatnych
usług na rzecz obywateli). Typowymi przykładami takich podmiotów są samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz publiczne szkoły wyższe. W takiej sytuacji,
w moim przekonaniu, podmioty takie powinny być traktowane jednocześnie jako „instytucje
państwowe lub samorządu terytorialnego” oraz „jednostki organizacyjne wykonujące
działalność gospodarczą” (art. 296a § 1 k.k.). Podobnie rzecz ma się z niektórymi spółkami
kapitałowymi Skarbu Państwa, wykonującymi zadania publiczne, jak i prowadzącymi
działalność gospodarczą. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, iż w sytuacji, gdy
działalność gospodarcza wykonywana jest przez daną jednostkę jako jedna z form
działalności, za osoby spełniające cechy podmiotu przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. mogą być
uznane wyłącznie te, które wykonują funkcję kierowniczą związaną z wykonywaniem

1680

Tamże, teza 21 do art. 296a, s. 544.
Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 392.
1682
Por. rozważania w Rozdziale V.
1681
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działalności gospodarczej w jednostce 1683 lub ich zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło) związane jest z wykonywaniem takiej działalności.
Do podmiotów, o których mowa w art. 296a § 1 k.k. zaliczyć zatem można przede
wszystkim 1684: wszystkie uregulowane w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe
(jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną) i kapitałowe (z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz akcyjną), przedsiębiorstwa państwowe (z wyjątkiem jednak tzw.
przedsiębiorstw użyteczności publicznej), spółdzielnie, europejskie zgrupowania interesów
gospodarczych,

europejskie

spółki

akcyjne,

towarzystwa

ubezpieczeń

wzajemnych

i towarzystwa reasekuracji wzajemnej, instytuty badawcze, spółdzielnie europejskie,
fundacje, i stowarzyszenia (dwie ostatnie kategorie podmiotów tylko o ile prowadzą
działalność gospodarczą, co wiąże się z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego).
Jak trafnie zauważa P. Kardas, do grona omawianych podmiotów należy także
zaliczyć spółkę cywilną, mimo że nie posiada ona osobowości prawnej, ani zdolności
prawnej 1685. Posiada ona jednak określoną strukturę wewnętrzną oraz zasady prowadzenia jej
spraw i reprezentacji na zewnątrz. Zdaniem Autora (które w moim przekonaniu należy
podzielić), „przedsiębiorca będący osobą fizyczną (tzw. przedsiębiorca jednoosobowy) może
być uznany za jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 296a § 1 k.k. w szczególności
wówczas, gdy prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o zorganizowaną wewnętrznie
strukturę, składającą się z dwu lub więcej osób, o określonych zasadach prowadzenia jej
spraw i reprezentacji na zewnątrz” 1686. Należy do tego jednak dopowiedzieć, iż w powyższym
zdaniu błędne jest użycie zwrotu „w szczególności”, ponieważ sugeruje, iż możliwe są
sytuacje, w których przedsiębiorca jednoosobowy nie spełniający wskazanych przez autora
kryteriów także będzie mógł zostać uznany za podmiot, o którym mowa w omawianym
przepisie. Tymczasem podmiot taki bez wątpienia nie może zostać uznany za „jednostkę
organizacyjną”

w

świetle

ustaleń

wykładni

językowej.

Natomiast

za

objęciem

jednoosobowych przedsiębiorców, działających w ramach zorganizowanych struktur,
zakresem przepisu art. 296a § 1 k.k. w pełni przemawiają względy natury funkcjonalnej. Jak
1683

Tak: O. Górniok, „Działalność gospodarcza” jako znamię przestępstwa korupcji gospodarczej, Przegląd
Sądowy z 2006 r., Nr 10, s. 3; : P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 22 do art. 296a, s. 545.
1684
Wyliczenie stanowi uzupełnioną wersję wyliczenia podanego za: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red.
A. Zoll, teza 18 do art. 296a, s. 544-545.
1685
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 18 do art. 296a, s. 544.
1686
Tamże.
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słusznie zauważa P. Kardas, cele gospodarcze takiego podmiotu (formalnie działającego jako
osoba

fizyczna

zarejestrowana

jako

przedsiębiorca)

„[…]

realizowane

są

przy

wykorzystywaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej, nieróżniącej się od struktur,
w jakich

wykonywana

jest

działalność gospodarcza przez

podmioty przyjmujące,

z formalnego punktu widzenia, bardziej rozbudowaną postać, na przykład spółek prawa
handlowego” 1687.
Jak trafnie wskazuje się w doktrynie prawa karnego, jednostkami organizacyjnymi,
o których mowa w art. 296a § 1 k.k., są nie tylko zorganizowane struktury, które wykonują
działalność gospodarczą jako całości, ale także określone i wyodrębnione organizacyjnie
części składowe większych struktur gospodarczych, takie jak np. oddziały, działy, wydziały,
zakłady itp. 1688. Przemawiają za tym przede wszystkim względy wykładni funkcjonalnej.
P. Kardas zauważa w tym kontekście, iż podmiotem, o którym mowa w omawianym przepisie
„[…] będzie zatem na przykład oddział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział
spółki akcyjnej, zamiejscowy zakład przedsiębiorstwa państwowego, wyodrębniona
organizacyjnie i strukturalnie jednostka produkcyjna lub handlowa przedsiębiorcy itp.”1689.
Jak wskazuje się w doktrynie prawa gospodarczego, „przedsiębiorcy mogą opierać swoje
funkcjonowanie na różnej wewnętrznej strukturze organizacyjnej. Najczęściej wskazywaną
wewnętrzną formę organizacji przedsiębiorców jest zakład. Poza zakładem można wyróżnić
oddziały (filie) i przedstawicielstwa” 1690. Jak wskazuje A. Kidyba, „zakład jest wewnętrzną
jednostką organizacyjną przedsiębiorcy, która stanowić może samodzielną strukturę
gospodarczą, organizacyjną, personalną, majątkową. Nie występuje natomiast element całości
prawnej,

gdyż

zakład

pod

względem

prawnym

jest

zawsze

częścią

struktury

przedsiębiorcy” 1691. Pojęcie oddziału zdefiniowane zaś zostało w art. 5 ust. 2 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej jako „wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie
część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą
przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności”. Według A. Kidyby,
„z kolei z przedstawicielstwem mamy do czynienia wówczas, gdy inna struktura
1687

Tamże.
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 22 do art. 296a, s. 545; O. Górniok [w:] O. Górniok,
S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny.
Komentarz. Tom II. Art. 117-363, Gdańsk 2005, s. 433.
1689
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 22 do art. 296a, s. 545.
1690
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 13, Warszawa 2011, s. 42.
1691
Tamże.
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organizacyjna ma w stosunku do przedsiębiorcy pozycję zewnętrzną, choć realizuje zadania
przedsiębiorcy. Dochodzi wówczas do zawarcia umowy o przedstawicielstwo prawne
i faktyczne, co prowadzi do tego, że przedstawiciel (jedno- lub wieloosobowy), który może
być również zorganizowany w formie wyodrębnionego przedsiębiorcy, dokonuje czynności
prawnych i faktycznych jako odrębny podmiot, ale działa bezpośrednio w sferze
reprezentowanego (na cudzy rachunek i w cudzym imieniu” 1692.
2.2.2. „Osoba pełniąca funkcję kierowniczą”.
Jak wskazuje P. Kardas, „pełnienie funkcji kierowniczej w jednostce organizacyjnej to
wykonywanie zadań polegających na podejmowaniu decyzji związanych z prowadzoną przez
daną jednostkę działalnością gospodarczą” 1693. Funkcja kierownicza sprowadza się do
realizowania czynności o charakterze władczym w zakresie działalności danej jednostki,
realizowanych

na

podstawie

przyznanego

tej

osobie

upoważnienia 1694.

Zdaniem

R.A. Stefańskiego, „osoba pełniąca funkcję kierowniczą to osoba stojąca na czele zespołu lub
zespołów ludzkich, uprawniona do kierowania zespołem lub zespołami ludzkimi,
kompetentna do wskazywania sposobu postępowania” 1695. Jak wskazuje P. Kardas, „funkcja
kierownicza obejmuje czynności zarządzania działalnością danej jednostki, podejmowanie
rozstrzygnięć związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, organizację jej funkcjonowania,
określanie sposobów i terminów realizacji poszczególnych zadań” 1696. Zdaniem tego Autora,
pojęcie to jest bliskoznaczne to terminu „stanowisko kierownicze” występujące w definicji
funkcjonariusza publicznego (art. 115 § 13 pkt 6 k.k.) 1697. Wydaje się jednak, iż terminy te
nie posiadają w pełni zbieżnego zakresu znaczeniowego.
W doktrynie prawa karnego występuje rozbieżność w kwestii, czy aby móc mówić
o „pełnieniu funkcji kierowniczej” w rozumieniu omawianego przepisu, konieczne jest
formalne umocowanie danej osoby do wykonywania takich czynności władczych,
decyzyjnych, czy też wystarczające jest faktyczne ich realizowanie. Za pierwszym
stanowiskiem, koncentrującym się na formalnym umocowaniu danej osoby opowiadają się

1692

A. Kidyba, Prawo…, s. 43-44.
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 23 do art. 296a, s. 545.
1694
Ibidem.
1695
R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 3, s.
61.
1696
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 23 do art. 296a, s. 546.
1697
Tamże, s. 545.
409
1693

m. in.: C. Nowak 1698 i J. Skorupka 1699. Zdaniem Jerzego Skorupki, przemawia za nim
brzmienie sformułowania „funkcja kierownicza”. Zwolennikiem poglądu przeciwnego jest
zaś m. in. P. Kardas 1700 oraz R. Zawłocki 1701. Według Piotra Kardasa, „przepis art. 296a
§ 1 k.k. nie wprowadza wymogu odpowiedniej formy umocowania osoby pełniącej funkcję
kierowniczą. Tym samym pełnienie tej funkcji może wynikać z formalnego węzła prawnego
łączącego sprawcę z jednostką organizacyjną wykonującą działalność gospodarczą, na
przykład stosunku korporacyjnego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, może być także
konsekwencją faktycznego wykonywania określonych, a mających charakter kierowniczy,
czynności. W tym ostatnim przypadku konieczne jest jednak istnienie w strukturze jednostki
organizacyjnej określonego zestawu kompetencji i obowiązków, które zostały powierzone
konkretnej osobie” 1702.
W

moim

przekonaniu,

za

trafne

należy

uznać

stanowisko

P.

Kardasa

i R. Zawłockiego, koncentrujące się nie tylko na formalnym, ale i faktycznym
wykonywaniem czynności kierowniczych przez daną osobę. Przemawiają za nim zarówno
względy natury językowej, jak i funkcjonalnej. Przede wszystkim stwierdzić należy, że
odmiennie niż w definicji funkcjonariusza publicznego, zawartej w art. 115 § 13 pkt 6 k.k.,
ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem „osoba zajmująca stanowisko kierownicze”
(świadczącym o formalnym umocowaniu danej osoby) lecz „osoba pełniąca funkcję
kierowniczą”. Wydaje się, iż różnica w zakresie znaczeniowym rzeczownika „stanowisko”
i „funkcja” zasadza się właśnie na tym, iż drugi z nich wskazuje raczej na określony zestaw
czynności wykonywanych przez daną osobę, a nie na jej formalne umocowanie. Pomocniczo
można sięgnąć również do treści art. 296 § 1 k.k., gdzie znamię podmiotu określono jako:
„osoba będąca obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub
umowy do zajmowania się sprawami gospodarczymi lub działalnością gospodarczą …”.
Przepis ten jednoznacznie wskazuje na formalne umocowanie określonej w nim osoby, a
także na źródła takiego umocowania. Zapisu takiego nie ma w art. 296a § 1 k.k. Poza tym za
szerokim rozumieniem przemawiają również względy natury funkcjonalnej. Niejednokrotnie
1698

C. Nowak, Korupcja…, s. 386.
J. Skorupka, Przekupstwa gospodarcze [w:] Prawo karne gospodarcze, red. R. Zawłocki, LexPolonica/el.
2012, rozdział 9.1.3, teza 3.
1700
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 24 do art. 296a, s. 546.
1701
Por. R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 9, który zauważa, że „w szczególności będzie taką funkcję pełniła
osoba, która faktycznie kieruje określonymi sprawami przedsiębiorcy, pomimo faktu, iż formalnie jej funkcja nie
będzie kierownicza”.
1702
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bowiem zdarzyć się może, iż czynności decyzyjne w danym podmiocie gospodarczym
wykonuje osoba, nie posiadająca do tego formalnego umocowania (a często nawet nie
zatrudniona w tym podmiocie), lecz działająca np. za wiedzą i przyzwoleniem właściciela
danego podmiotu. Wydaje się, że zasadnym jest przyjęcie, iż podmioty gospodarcze powinny
podlegać prawnokarnej ochronie również przed czynami korupcyjnych takich osób.
Należy też zaakceptować tezę R. Zawłockiego, zgodnie z którą osoba zajmująca
formalnie stanowisko kierownicze w podmiocie gospodarczym, lecz faktycznie nie
wykonująca z jakichś przyczyn swoich funkcji, która przyjmie korzyść w zamian za określone
w art. 296a § 1 k.k. zachowanie, także może odpowiadać karnie z tego typu czynu
zabronionego 1703. Przemawiają za tym względy celowościowe 1704. Wiąże się to z faktem, iż
podmioty zewnętrzne wobec jednostki, w ramach której działa sprawca, niejednokrotnie nie
posiadają wiedzy o tym, że dana osoba faktycznie nie wykonuje funkcji kierowniczej. Choć
zachowanie takiej osoby nie narusza interesów majątkowych przedsiębiorstwa, w ramach
którego formalnie pełni funkcję, bez wątpienia przyjmując łapówkę narusza obowiązek
lojalności wobec tego podmiotu, jak również naraża na szwank jego dobre i imię oraz
zaufanie do uczciwości obrotu jako takiego.
Oczywiście ze względów natury dowodowej, najczęściej będziemy mieć jednak do
czynienia z sytuacją, w której osoba, o której mowa, będzie umocowana formalnie do
wykonywania czynności decyzyjnych w danej jednostce. Wykazanie w sposób bezsprzeczny,
iż dana osoba nie posiadająca takiego umocowania faktycznie realizuje czynności
kierownicze, może się bowiem okazać trudnością nie do przezwyciężenia.
W doktrynie prawa karnego jako przykłady osób pełniących funkcję kierowniczą
w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą wymienia się liczne
kategorie podmiotów 1705. Wskazać należy za R. Zawłockim, że przy ocenie, czy dana funkcja
1703

R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 9.
Tamże.
1705
Por. R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 81; J. Raglewski, Odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą
(art. 296a k.k.), Prawo Spółek z 2005 r., Nr 6, s. 34; J. Skorupka, Ochrona…, s. 114-115. W nauce wymienia się
następujące osoby: w przedsiębiorstwie państwowym dyrektora lub zastępcę dyrektora, kierownika wydziału,
oddziału, działu, w spółce jawnej każdego wspólnika (art. 29 § 1 k.s.h.), chyba że został pozbawiony prawa do
reprezentowania spółki w umowie (art. 30 § 1 k.s.h.) lub prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 30 § 2 k.s.h.), w
spółce partnerskiej każdego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 96 § 1 k.s.h.), w spółce
komandytowej każdego komplementariusza z wyjątkiem tego, którego z mocy umowy spółki lub prawomocnego
orzeczenia sądu pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 117 k.s.h.) oraz komandytariusza jako
pełnomocnika spółki (art. 118 k.s.h.), w spółce komandytowo-akcyjnej każdego komplementariusza z wyjątkiem
tego, którego z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art.
411
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ma charakter kierowniczy, istotne będą „[…] wszelkie wewnątrzzakładowe akty prawne
określające charakter danego stanowiska i zakres kompetencji. W tym znaczeniu konieczne
będzie m. in. odwołanie się do treści danego stosunku pracy (konkretnego sprawcy)” 1706.
Najistotniejszym aktem w wewnątrzzakładowym będzie zawsze akt założycielski danego
podmiotu (np. statut spółki akcyjnej). Istotne będą również akty takie jak regulaminy
organizacyjne, regulaminy pracy itp. Istotna jest także treść umowy wiążącej sprawcę
z podmiotem (nie zawsze będzie to umowa o pracę, może to być również umowa zlecenia czy
też tzw. umowa o zarządzania – menedżerska). Wreszcie, w braku odpowiednich aktów
zakładowych lub ich sprzeczności z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi
o charakterze imperatywnym, wiążąca będzie także treść tych aktów normatywnych (np.
kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, ustawa – Prawo spółdzielcze, ustawa
o przedsiębiorstwach państwowych itp.).
2.2.3. „Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia lub
umowy o dzieło”.
Kolejna z określonych w art. 296a § 1 k.k. kategoria podmiotów wskazana została
jako „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło”.
Kategoria ta została dodana do treści omawianego przepisu w wyniku nowelizacji z 2008 r.,
w miejsce „osoby posiadającej, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny
wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki”. Należy
zauważyć, że omawiane pojęcie wprowadzone zostało do omawianego przepisu w celu
rozszerzenia jego zakresu podmiotowego i doprowadzenia do jego zgodności z przepisami
wiążących Polskę norm prawa międzynarodowego i europejskiego. Jednocześnie rozszerzenie
to wzbudziło w polskiej doktrynie prawa karnego istotne zastrzeżenia z punktu widzenia
konstytucyjnej zasady proporcjonalności i zasady prawa karnego jako ultima ratio, która
powinna znaleźć szczególne zastosowanie w regulacji życia gospodarczego 1707.
Należy stwierdzić, że przepis art. 296a § 1 k.k. posługuje się sformułowaniami
„stosunek pracy”, „umowa zlecenia” i „umowa o dzieło”, będącymi pojęciami języka
137 § 1 k.s.h.) oraz akcjonariusza jako pełnomocnika spółki (art. 138 k.s.h.), w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością członka zarządu (art. 201 § 1 i 2 k.s.h.) lub członka rady nadzorczej (art. 213 § 1 k.s.h.),
w spółce akcyjnej członka zarządu (art. 368 § 1 – 3 k.s.h.) lub członka rady nadzorczej (art. 381 k.s.h.), w obu
rodzajach spółek kapitałowych także kierownika oddziału czy zakładu. Przedstawione powyżej wyliczenie ma
oczywiście charakter przykładowy, a nie enumeratywny.
1706
R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 9.
1707
Por. m. in.: M. Iwański, Nowa…, s. 72-73; P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki,
s. 496-497; R. Zawłocki, Przestępstwo, s. 9.
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prawnego, zdefiniowanymi w odpowiednich aktach prawnych (kodeksie pracy i kodeksie
cywilnym). Oznacza to, iż określając ich znaczenie należy odwołać się do tych aktów
normatywnych. Ścisłe wymienienie w przepisie poza stosunkiem pracy jedynie dwóch
nazwanych umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia oraz umowy o dzieło powoduje, iż
nie można przyjąć, że podmiotem przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. będzie osoba, którą łączy
z daną jednostką organizacyjną wykonującą działalność gospodarczą umowa cywilnoprawna
innego typu 1708. Wykładnia przeciwna naruszałaby, w moim przekonaniu, postulat spójności
systemu prawnego. Skoro bowiem ustawodawca posłużył się terminami prawa cywilnego,
mającymi swoje ustalone znaczenie, trudno przypuszczać, by chciał im nadać znaczenie
odmienne niż na gruncie kodeksu cywilnego.
W szczególności, w moim przekonaniu, za podmiot przestępstwa z art. 296a § 1 k.k.
nie będzie mogła zostać uznana osoba, którą łączy z jednostką organizacyjną wykonującą
działalność gospodarczą umowa, do której przepisy o umowie zlecenia lub umowy o dzieło
stosuje się odpowiednio. Chodzi tu w szczególności o umowę o roboty budowlane, do której
w pewnym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 656
k.c.), umowy, do których odpowiednio stosuje się przepisy o umowie zlecenia, tj. np. umowę
o świadczenie usług (art. 750 k.c.) 1709, a także umów zbliżonych w treści do umowy zlecenia,
lecz stanowiących odrębnie określony w k.c. typ umowy nazwanej, np. umowę agencyjną
(art. 758 k.c.), umowę komisu (art. 763 k.c.), umowę przewozu (art. 774 k.c.) oraz umowę
spedycji (art. 794 k.c.). O tym, czy dany stosunek prawny ma charakter umowy o pracę,
umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie decyduje określona nazwa umowy (wyrażona np.
w tytule), lecz treść zawartych w niej zobowiązań stron. Należy przy tym pamiętać, iż
zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel
umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Powstaje pytanie o sytuację, w której określoną osobę łączy z jednostką organizacyjną
wykonującą działalność gospodarczą umowa o charakterze kompleksowym, mieszanym,
posiadającą zarówno cechy jednej z wymienionych w przepisie art. 296a § 1 k.k., jak i innego
typu umowy. Przykładem takiej sytuacji może być umowa łącząca w sobie cechy umowy
zlecenia i umowy o świadczenie usług. W moim przekonaniu, ponieważ umowa taka posiada

1708

Podobnie R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 9; tenże [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 88
do art. 296a, s. 1343.
1709
Tak słusznie R. Zawłocki, Przestępstwo…, s. 9.
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jednak cechy umowy wskazanej w przepisie, osobę, która ją zawarła, należy uznać za
podmiot odpowiedzialności karnej z art. 296a § 1 k.k.
W następnej kolejności odnieść się należy do każdej z trzech podkategorii osób.
Pierwszą z nich jest „osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy”. Pojęcie to należy
utożsamiać z terminem „pracownik”, użytym także w definicji funkcjonariusza publicznego,
w art. 115 § 13 pkt 4, 5 i 9 k.k. Zgodnie zaś z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę. W praktyce (ze względu, że omawiany przepis dotyczy głównie podmiotów
sektora prywatnego) chodzić będzie o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeżeli
zatem stosunek prawny łączący określoną osobę z jednostką organizacyjną wykonującą
działalność gospodarczą. będzie charakteryzował się cechami, określonymi w art. 22
§ 1 kodeksu pracy, to osoba taka – bez względu na nazwę łączącej strony umowy – powinna
być uznana za „osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy” w rozumieniu art. 296a
§ 1 k.k. Poza zakresem tego terminu pozostają zaś osoby, które pozostają w innego rodzaju
stosunkach prawnych z danym podmiotem (takich jak np. umowy cywilnoprawne: umowa
o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług), nawet jeżeli faktycznie ów stosunek
prawny zbliżony jest do stosunku pracy (np. nie posiada którejś z cech określonych w art. 22
§ 1 kodeksu pracy).
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej
czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Zgodnie z art. 734 § 2 k.c.,
w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności
w imieniu dającego zlecenie. Jak podkreśla się w nauce prawa cywilnego, „ograniczenie
zakresu zlecenia do dokonania czynności prawnej wskazuje na ramy stosunkowo wąskiego
potraktowania przedmiotu tej umowy w polskim systemie prawnym. Pojęcia czynności
prawnej nie należy jednak interpretować nadmiernie ścieśniająco, wskutek czego włączymy
tu, prócz składania oświadczeń woli, zawierania umów itp. i takie działania, które zmierzają
do wywołania skutków w sferze prawnej, m. in. spraw przed sądami czy innymi organami
wymiaru sprawiedliwości, gdy należą do zawodowych czynności adwokatów. Czynność
prawna objęta zleceniem może być dokonana przez przyjmującego zlecenie jako zastępcę
bezpośredniego (pełnomocnika). Nie ma jednak przeszkody, by czynność prawna podjęta
w ramach zlecenia była dokonana w imieniu własnym zleceniobiorcy, lecz jedynie na
rachunek zleceniodawcy (zastępstwo pośrednie). Do cech istotnych zlecenia nie należy
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osiągnięcie rezultatu, który ma wynikać z podjęcia danej czynności. Toteż nie sam wynik,
lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku są elementem wyróżniającym (esentialia negotii)
umowy zlecenia” 1710. Należy więc podkreślić, że do istoty umowy zlecenia należy
zobowiązanie się przyjmującego zlecenia do dokonania określonej czynności prawnej.
Wbrew rozumieniu potocznemu (niejednokroć odzwierciedlonemu w tytule umowy) za
umowę zlecenia nie uważa się natomiast umowy, na podstawie której przyjmujący zlecenie
zobowiązuje się do wykonywania wszelkiego rodzaju usług o charakterze czysto faktycznym.
Do umów takich przepisy o umowie zlecenia stosuje się jedynie odpowiednio (art. 750 k.c.).
Brzmienie tego przepisu nie uzasadnia jednak, w moim przekonaniu, poglądu, iż osobę, którą
łączy z jednostką organizacyjną wykonującą działalność gospodarczą umowa o świadczenie
usług, do której przepisy o umowie zlecenia stosuje się odpowiednio, będzie można uznać za
podmiot zdatny do popełnienia czynu zabronionego z art. 750 k.c. Jak podkreśla się jednak
w nauce prawa cywilnego, „niejednokroć odróżnienie umowy zlecenia od innych umów
o świadczenie usług budzi niekiedy trudności” 1711.
Podobnie, mimo podobieństwa do umowy zlecenia, za umowę taką nie będą mogły
zostać inne określone w kodeksie cywilnym typy umów nazwanych, istotowo zbliżone do
umowy zlecenia, takie jak umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu czy umowa
spedycji. Niejednokroć umowa taka poza posiadaniem cech np. umowy agencyjnej, realizuje
również przesłanki umowy zlecenia. Dotyczyć to może w szczególności umów agencyjnych,
czy umów komisu. Umów takich nie należy traktować jak umów zlecenia, a osób je
realizujących – jak osoby, o których mowa w art. 296a § 1 k.k.
Ze względu na użycie w treści art. 296a § 1 k.k. sformułowania „osoba zatrudniona na
podstawie umowy zlecenia” nie może budzić wątpliwości, że podmiotem tego typu czynu
zabronionego może być wyłącznie przyjmujący zlecenie, a nie udzielający zlecenia 1712.
Zgodnie z treścią art. 632 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia. Od umowy zlecenia różni się umowa o dzieło tym, że zawarte w niej

1710

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11,
Warszawa 2009, s. 477.
1711
W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, s. 477.
1712
Tak słusznie: R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 87 do art. 296a, s. 1343.
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zobowiązanie przyjmującego zamówienie stanowi tzw. zobowiązanie rezultatu, a nie
starannego działania 1713.
Ponieważ do tzw. umowy o roboty budowlane niektóre przepisy dotyczące umowy
o dzieło stosuje się jedynie odpowiednio, osoby, którą łączy ona z jednostką organizacyjną
wykonującą działalność gospodarczą, nie będzie można uznać za podmiot czynu
zabronionego z art. 296a § 1 k.k.
Podmiotem odpowiedzialności karnej z art. 296a § 1 k.k. może zostać wyłącznie
przyjmujący zamówienie, a nie zamawiający 1714. Tylko bowiem przyjmujący zamówienie
może zostać uznany za „osobę zatrudnioną”.
Zakres podmiotowy przepisu art. 296a § 1 k.k. jest w mojej ocenie nieracjonalny
i sprzeczny

z

wiążącymi

Rzeczpospolitą

Polską

aktami

normatywnymi

rangi

międzynarodowej i europejskiej. Użyte w przepisie sformułowanie jest błędne w świetle
definicji osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 115 § 19 k.k.), zawierającej sformułowanie
„osoba zatrudniona” bez dalszych zawężeń. Z drugiej strony, definicja ta zawiera zawężenie
o treści: „chyba, że wykonuje wyłącznie czynności usługowe”. W moim przekonaniu
pożądane byłoby wprowadzenie do art. 296a § 1 k.k. takiego uściślenia, pozwalającego na
stworzenie racjonalniejszego zakresu kryminalizacji. Z drugiej strony jednak, brak jest
jakichkolwiek przyczyn do zawężenia zakresu umów cywilnoprawnych, które mogą łączyć
sprawcę z podmiotem gospodarczym, wyłącznie do umowy zlecenia i umowy o dzieło. Moim
zdaniem więc, przepis art. 296a § 1 k.k. powinien posłużyć się następującym określeniem
oznaczającym podmiot czynu zabronionego: „osoba pełniąca funkcję kierowniczą
w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub zatrudniona w takiej
jednostce, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe”.
2.3. Znamiona modalne przestępstwa sprzedajności gospodarczej.
Dla odpowiedzialności karnej z art. 296a § 1 k.k. koniecznym jest, by zrealizowanie
przez sprawcę przestępstwa znamion czasownikowych (określonych jako „przyjęcie” lub
„żądanie” korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy) nastąpiło w zamian za
zachowanie określone w przepisie jako „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową, stanowiące czyn
1713
1714

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, s. 434.
Zob. R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 87 do art.296a, s. 1343;
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nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub
odbiorcy towaru, świadczenia lub usługi”. Czynności te, stanowiące ekwiwalent korzyści lub
jej obietnicy oraz cel, dla których są one wręczane, nadają specyficzny sens korupcji
gospodarczej 1715. Zdaniem P. Kardasa, działania te są zawsze szkodliwe dla interesów
jednostki organizacyjnej, w której sprawca zajmuje określone stanowisko lub pełni określoną
funkcję 1716. Krytykuje on wyrażone przeze mnie uprzednio stanowisko 1717, zgodnie z którym
„bardzo często dokonywanie przez przedsiębiorców czynów nieuczciwej konkurencji czy też
niedopuszczalnych czynności preferencyjnych (i przyjmowanie korzyści w zamian za takie
zachowania) nie jest sprzeczne z ich interesem gospodarczym”. Według Autora, przy
postrzeganiu art. 296a § 1 k.k. jako konstrukcji służącej ochronie obrotu gospodarczego,
w tym ponadindywidualnych i indywidualnych interesów uczestników tego obrotu, a także
zasad obowiązujących w gospodarce wolnorynkowej trudno twierdzić, iż realizowanie celu
gospodarczego w sposób naruszający obowiązujące w obrocie gospodarczym reguły można
postrzegać jako niesprzeczne z interesem gospodarczym jednostki organizacyjnej
wykonującej działalność gospodarczą 1718. Wskazuje on, iż interes ten „[…] należy ujmować
nie tylko z punktu widzenia doraźnych i uwikłanych w jednostkowe zdarzenie interesów
majątkowych, lecz szerzej jako prowadzenie działalności mającej na celu osiąganie zysku,
zgodnie z powszechnie przyjmowanymi i powszechnie aprobowanymi zasadami. Wszelkie
działania godzące w te zasady, w tym w szczególności zdarzenia kwalifikowane jako czyny
nieuczciwej

konkurencji

lub

niedozwolone czynności

preferencyjne,

nawet

jeżeli

w jednostkowym przypadku przynoszą jednostce organizacyjnej korzyści majątkowe, to
godzą w jej status, pozycję, bez wątpienia naruszają obowiązujące zasady gospodarowania
i już chociażby z tego powodu powinny być kwalifikowane jako mogące wyrządzić tej
jednostce szkodę majątkową, objawiającą się stworzeniem niebezpieczeństwa zastosowania
wobec jednostki określonych konsekwencji przewidzianych w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji w razie dopuszczenia się przez przedsiębiorcę czynu nieuczciwej
konkurencji lub niedopuszczalnej czynności preferencyjnej” 1719. Wydaje się, że wskazana
powyżej kontrowersja przejawia się bardziej w odmiennym sposobie rozumienia określonych
sformułowań niż w rzeczywistej różnicy poglądów. Wskazując bowiem, iż „bardzo często
1715

P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 506.
Tamże.
1717
Wyraziłem je w opracowaniu Nowe…, s. 74.
1718
P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 506-507.
1719
Tamże, s. 507.
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dokonywanie

przez

przedsiębiorców

czynów

nieuczciwej

konkurencji

czy

też

niedopuszczalnych czynności preferencyjnych (i przyjmowanie korzyści w zamian za takie
zachowania) nie jest sprzeczne z ich interesem gospodarczym” zauważyłem jednocześnie, że
reguły „dobrego gospodarowania” w obrocie rozumie się jako normy prakseologicznie, a nie
moralne 1720. Słowa „interes” użyłem zaś w znaczeniu interes gospodarczy, faktyczny,
przejawiający się w dążeniu do osiągnięcia zysku, a nie interes prawny (chroniony normami
prawnymi) czy też słuszny (zgodny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia
społecznego). Wydaje się jednak, że stanowisko P. Kardasa kładzie niezasadnie akcent na
ochronę interesów podmiotu, w ramach którego działa sprawca przestępstwa z art. 296a
§ 1 k.k.

Przepis

ten

chroni

bowiem

także

interesy

innych

podmiotów

(innych

przedsiębiorców, a także konsumentów) oraz społeczeństwa jako całości, nie ma więc
potrzeby podkreślania, że zachowanie, w zamian za które przyjmowana jest (lub żądana)
korzyść albo jej obietnica, za każdym razem musi być szkodliwe dla interesów jednostki
organizacyjnej, w której sprawca pełni funkcję kierowniczą lub jest zatrudniony. Dodatkowo,
akcentowanie takie może prowadzić do niewłaściwej wykładni znamion przepisu art. 296a
§ 1 k.k. Przykładem tego może być, nietrafny moim zdaniem, pogląd P. Kardasa, zgodnie
z którym, aby przesłanką konieczną uznania określonej czynności za „niedopuszczalną
czynność preferencyjną” jest jej niekorzystność dla interesów jednostki organizacyjnej,
w ramach której funkcjonuje sprawca 1721.
Co istotne, „artykuł 296a § 1 nie wymaga, aby określony w nim specyficzny
ekwiwalent korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy był związany
z kompetencjami podmiotu przyjmującego korzyść lub jej obietnicę. Z punktu widzenia
podstaw odpowiedzialności karnej istotne jest jedynie to, aby ów ekwiwalent mógł zostać
zrealizowany przez sprawcę, innymi słowy, chodzi o wykazanie, że sprawca dysponuje
możliwościami wykonania tych czynności” 1722. Inaczej niż w przestępstwie sprzedajności
w sektorze publicznym (art. 228 § 1 k.k.), gdzie wystarczające jest wykazanie związku
czynności wykonawczej sprawcy z pełnieniem przezeń funkcji publicznej, w typie czynu
zabronionego z art. 296a § 1 k.k. wymagane jest, by czynność sprawcza zrealizowana została
w zamian za konkretne, określone w tym przepisie zachowanie (model wąski
odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne). Zdecydowana większość doktryny prawa
1720

Zob. M. Iwański, Nowe…, s. 74.
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karnego stoi na stanowisku, że omawiany typ czyn zabronionego ma charakter formalny
w tym sensie, że „[…] nie wymaga także dla dokonania wypełnienia przez osobę przyjmującą
korzyść lub osobistą albo ich obietnicę czynności stanowiącej ekwiwalent tych czynności.
Realizacja znamion w formie dokonania następuje bowiem w przypadku analizowanego typu
czynu zabronionego w chwili przyjęcia przez sprawcę korzyści majątkowej lub osobistej albo
jej obietnicy w zamian za określone zachowanie. Innymi słowy, konstrukcja znamion korupcji
gospodarczej biernej zakłada intencjonalny związek między wręczeniem korzyści lub jej
obietnicy a określonym, szkodliwym z punktu widzenia zasad prawidłowego funkcjonowania
obrotu gospodarczego zachowaniem, które nie musi jednak być zrealizowane”1723.
Stanowisko przeciwne prezentuje na gruncie omawianego przepisu jedynie Jarosław
Głuchowski 1724. Zdaniem tego Autora, „[…] karalnego skutku omawianego czynu
zabronionego należy upatrywać w realizacji znamion polegających na nadużyciu udzielonych
uprawnień lub niedopełnieniu ciążącego na sprawcy obowiązku, które mogą wyrządzić
jednostce

szkodę

majątkową

albo

stanowić

czyn

nieuczciwej

konkurencji

albo

niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub
świadczenia” 1725. Innymi słowy, według J. Głuchowskiego dla realizacji znamion typu czynu
zabronionego z art. 296a § 1 k.k. poza realizacją przez podmiot czynu znamion
czasownikowych („przyjęcie” lub „żądanie” korzyści albo jej obietnicy) w zamian za
określone w nim zachowanie ekwiwalentne, konieczna jest także faktyczne realizacji tegoż
zachowania. Pogląd swój autor motywuje kilkoma argumentami. Po pierwsze, wskazuje on, iż
dobro prawnie chronione w omawianym przepisie (określone przez niego jako „obrót
gospodarczy, a precyzując: interes przedsiębiorcy” 1726), zostanie narażone lub naruszone
„[…] tylko i wyłącznie w przypadku realizacji przez sprawcę jednego z alternatywnie
wymienionych zachowań, za które to sprawca przyjmuje korzyść albo jej żąda” 1727.
W sytuacji, w której sprawca jedynie przyjmuje korzyść (żąda korzyści) brak jest „[…]
1723

Cyt. za: P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 507. Podobne stanowisko
prezentują na gruncie art. 296a § 1 k.k. także m. in. następujący autorzy: R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red.
A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 58-61 do art. 296a, s. 1338-1339 (który uważa jednak, że przestępstwo z art. 296a
§ 1 k.k. należy do przestępstw skutkowych, a skutkiem jest przyjęcie korzyści lub jej obietnicy); tenże,
Przestępstwo…, s. 11; J. Raglewski, Odpowiedzialność…, s. 35; B. Mik, Nowela…, s. 134; R. A. Stefański,
Przestępstwo…, s. 53; J. Skorupka, Ochrona…, s. 105; tenże, Przekupstwa…, rozdział 9.1.4.1., teza 9;
C. Nowak, Korupcja…, s. 388.
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Zob. J. Głuchowski, Znamię karalnego skutku czynu zabronionego z art. 296a kodeksu karnego, Palestra
z 2012 r., Nr 5-6, s. 297-300.
1725
J. Głuchowski, Znamię…, s. 298.
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jakiegokolwiek naruszenia prawideł funkcjonowania obrotu gospodarczego, a tym samym nie
jest zrealizowany jeden z elementów ustawowych znamion czynu zabronionego, co w dalszej
konsekwencji

powoduje

brak

nie

tylko

przestępstwa,

ale

także

samego

czynu

zabronionego” 1728. Zdaniem Autora, „[…] w przypadku przestępstwa określonego w art. 296a
§ 1 k.k. trudno jest mówić o naruszeniu zaufania społecznego do rzetelności jednostek
organizacyjnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym, przede wszystkim dlatego, że nie
każdy spotyka się na co dzień z obrotem gospodarczym. Trudno jest także mówić
o bezinteresowności zarówno jednostek organizacyjnych, jak i samych osób w nich
funkcjonujących” 1729. Autor, powołując się na R. Zawłockiego, stwierdza, iż „zaufanie
w obrocie gospodarczym zasadniczo nie występuje”, a skoro tak, „[…] to brak jest
jakichkolwiek podstaw do odwoływania się do niego na płaszczyźnie przestępstwa z art. 296a
§ 1 k.k.” 1730. Drugim argumentem J. Głuchowskiego jest powołanie się na trudności
procesowe (dowodowe) „[…] pod postacią konieczności udowodnienia sprawcy przyjęcia
łapówki w określonym celu”, wynikające z faktu, że „[…] akt łapówki może być łatwo ukryty
i tym samym niewidoczny dla osób postronnych, w tym także organów ścigania, co powoduje
liczne trudności, zwłaszcza co do ustalenia samego faktu korupcji” 1731. Jego zdaniem, przy
przyjęciu koncepcji, zgodnie z którym skutkiem czynu z art. 296a § 1 k.k. jest realizacja przez
sprawcę czynności ekwiwalentnej, łatwiej będzie „[…] w postępowaniu karnym wykazać
jeden z typów zachowań określonych w przepisie […], ponieważ jego realizację, stanowiącą
karalny

skutek

omawianego

czynu

zabronionego,

można

obiektywnie

dostrzec

i w konsekwencji udowodnić sprawcy” 1732.
Argumenty J. Głuchowskiego są w moim przekonaniu całkowicie nieprzekonujące.
Autor opiera się na błędnych założeniach co do charakteru dobra prawnie chronionego
w typie czynu zabronionego, określonego w omawianym przepisie. Przedmiotem ochrony
tego przepisu nie jest bowiem wyłącznie, jak błędnie twierdzi Autor, indywidualny interes
podmiotu gospodarczego, w ramach którego działa sprawca. Tymczasem, jak wykazano
powyżej, przedmiot ten należy rozumieć o wiele szerzej. Nie można też zgodzić się
z argumentem, zgodnie z którym w przypadku art. 296a § 1 k.k. nie może być mowy
o ochronie zaufania społecznego do podmiotów gospodarczych. Nieprawdziwa jest też teza,
1728
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iż „nie każdy na co dzień spotyka się z obrotem gospodarczym”. Obrót gospodarczy nie
ogranicza się bowiem do stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, a obejmuje także relacje
gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, każdy więc z obywateli RP jako
konsument uczestniczy w nim codziennie, wchodząc w określone relacje gospodarcze. Poza
tym, zaufanie do podmiotów gospodarczych nadwyrężone może zostać nawet w przypadku,
gdy dana osoba nie pozostaje w żadnych relacjach z określonym podmiotem. Zaufanie należy
bowiem w tym przypadku traktować jako kategorię generalną. Ponadto, nawet w przypadku
przyjęcia założenia, poczynionego przez Autora, wnioski przez niego wyprowadzone nie
wydają się słuszne. Ochrona interesów przedsiębiorcy, w ramach którego działa sprawca,
następuje poprzez regulację art. 296a § 1 k.k. niejako „na przedpolu” zachowania, które może
wyrządzić temu przedsiębiorcy szkodę majątkową. Przyjmowanie korzyści w zamian za takie
zachowania stanowi bowiem motywację dla ich podejmowania. Wprowadzenie penalizacji
aktu korupcyjnego może motywację tę ograniczyć. Nietrafny jest także argument dotyczący
trudności procesowych. Wykładnia omawianego przepisu proponowana przez Autora
w żaden sposób nie przyczyniłaby się do zmniejszenia trudności w udowodnieniu realizacji
jego znamion. Nadal bowiem należałoby wykazać w procesie karnym zaistnienie samego aktu
korupcyjnego, co – jak słusznie zwraca uwagę autor – jest trudne ze względu na sekretny
charakter relacji łączącej udzielającego i przyjmującego łapówkę. Dodatkowo trzeba by
udowodnić zaistnienie konkretnego zachowania, w zamian za które przyjęto korzyść.
Oczywiście, w praktyce wymiaru sprawiedliwości taka właśnie sytuacja najczęściej będzie
miała miejsce. Przyjęcie wykładni proponowanej przez Autora prowadziłoby zatem do
zbytniego zawężenia zakresu penalizacji, wypaczającego sens jej ustanowienia.
Po nowelizacji art. 296a § 1 k.k., która miała miejsce w 2008 r. w doktrynie prawa
karnego wytworzyły się dwa poglądy co do sposobu rozumienia znamion modalnych
określających czynności ekwiwalentne w zamian za przyjęcie (żądanie) korzyści albo jej
obietnicy. Według pierwszego poglądu, znamię nadużycia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków występować musi wyłącznie w sytuacji, gdy sprawca podejmuje zachowanie
mogące wyrządzić jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą szkodę
majątkową, nie musi zaś występować, gdy przyjmuje ono postać czynu nieuczciwej
konkurencji lub niedopuszczalnej czynności preferencyjnej 1733. Zgodnie ze stanowiskiem
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A. Marek, Kodeks…, teza 4 do art. 296a, s. 630.
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alternatywnym (zdecydowanie przeważającym w doktrynie) 1734, „ustawą nowelizującą art.
296a § 1 k.k. dodano warunek, by zachowanie, w zamian za które przyjmuje lub żąda
korzyści albo jej obietnicy osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej
wykonującej działalność gospodarczą albo w niej zatrudniona, stanowiło <<nadużycie
uprawnień udzielonych tej osobie lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków>>.
Dodatkowo, zachowanie takie musi spełnić jeden z wymienionych alternatywnie warunków:
1) móc wyrządzić szkodę tejże jednostce; 2) być czynem nieuczciwej konkurencji;
3) stanowić niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru,
usługi lub świadczenia” 1735. Jak trafnie zauważa P. Kardas, za drugim poglądem przemawia
jednoznacznie brzmienie przepisu. Z uwagi bowiem na „[…] posłużenie się przez
ustawodawcę sformułowaniem <<stanowiące>> poprzedzającym charakterystykę dalszych
konsekwencji zachowania sprawcy, konieczne jest stwierdzenie, iż zachowanie sprawcy
stanowiło nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku. Stanowisko przyjmujące, że
w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalnej czynności preferencyjnej
nie jest konieczne nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku prowadziłoby do
sytuacji, w której przepis art. 296a § 1 k.k. nie zawierałby precyzyjnego określenia przez
ustawodawcę czynności karalnej w odniesieniu do dwóch spośród trzech form zachowania
podlegających karze na mocy omawianego przepisu” 1736. Autor zauważa też trafnie, że „[…]
gdyby prawodawca zamierzał powiązać odpowiedzialność karną z zachowaniem polegającym
wyłącznie na podjęciu zachowania stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji lub
niedopuszczalną czynność preferencyjną z pominięciem elementu określonego jako
nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, wówczas stylistyka omawianego
przepisu musiałaby mieć postać <<w zamian za (…) za czyn nieuczciwej konkurencji>>, nie
zaś postać sformułowania <<w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążących
obowiązków (…) stanowiące czynność nieuczciwej konkurencji>>” 1737.
W konsekwencji zatem, bezkarne będzie przyjęcie lub żądanie korzyści albo jej
obietnicy w zamian za nadużycie ciążących na sprawcy uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków, które nie przyjmie postaci zachowania mogącego wyrządzić jednostce,
w ramach
1734

której

działa, szkody majątkowej, czynu

nieuczciwej

konkurencji lub
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niedopuszczalnej czynności preferencyjnej 1738. Analogicznie, ze względu na precyzujący
i zawężający zakres zastosowania normy prawnej wynikającej z art. 296a § 1 k.k.
sformułowania „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków” 1739, nie realizuje
znamion zawartego w niej typu czynu zabronionego osoba, która przyjmie (żąda) korzyść
albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić jednostkę szkodę majątkową,
czyn nieuczciwej konkurencji albo niedopuszczalną czynność preferencyjną, które nie
realizuje znamienia „nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków” 1740. Wydaje się
jednak, że zastrzeżenie powyższe jest o tyle iluzoryczne, że w zdecydowanej większości
przypadków realizacja przez sprawcę, o którym mowa w art. 296a § 1 k.k., znamion
określonych jako „zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową”, „czyn
nieuczciwej konkurencji”, „niedopuszczalna czynność preferencyjna” stanowić będzie
jednocześnie „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku”. Bez wątpienia zawsze
taka sytuacja zachodzić będzie w przypadku zachowania mogącego wyrządzić jednostce
macierzystej sprawcy szkodę majątkową – w takiej sytuacji sprawca narusza bowiem ogólny
obowiązek działania w interesie podmiotu, którym kierują albo w którym jest zatrudniony na
podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia albo umowy o dzieło.
Należy zauważyć, że wprowadzenie w art. 296a § 1 k.k. przez polskiego ustawodawcę
dodatkowych zawężeń dotyczących czynności ekwiwalentnych sprawcy („zachowanie
mogące wyrządzić szkodę majątkową”, „czyn nieuczciwej konkurencji”, „niedopuszczalna
czynność preferencyjna”) powoduje niezgodność omawianego przepisu z unormowaniami
międzynarodowymi i europejskimi 1741. W szczególności art. 2 ust. 1 lit. b decyzji ramowej
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym nakazuje wprowadzenie penalizacji
zachowania polegającego na umyślnym, w toku działań gospodarczych, żądaniu lub
utrzymywaniu – bezpośrednio lub przez pośrednika – nienależnej korzyści jakiegokolwiek
rodzaju, lub też przyjmowaniu obietnicy takiej korzyści, z przeznaczeniem dla siebie lub
strony trzeciej, przy zarządzaniu podmiotem w sektorze prywatnym lub wykonywaniu w nim
pracy na jakimkolwiek stanowisku, w celu podjęcia działań lub powstrzymania się od
podjęcia działań, z naruszeniem obowiązków tej osoby. Pojęcie naruszenia obowiązków
należy rozumieć zgodnie z prawem krajowym. Koncepcja naruszenia obowiązku w prawie
1738
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krajowym powinna obejmować jako minimum każde nielojalne zachowanie, stanowiące
naruszenie obowiązku ustawowego, lub, w zależności od przypadku, naruszenie zawodowych
zasad lub nakazów, które mają zastosowanie w działalności osoby, która sprawuje
jakąkolwiek funkcję kierowniczą w podmiocie działającym w sektorze prywatnym lub w nim
pracuje (art. 1 decyzji ramowej). Podobnie rzecz ujmują normy prawa międzynarodowego,
odnoszące się do przestępstwa sprzedajności w sektorze prywatnym, tj. art. 8 Prawnokarnej
konwencji Rady Europy oraz art. 21 lit. b Konwencji Narodów Zjednoczonych. Przepisy te
nie pozwalają na wprowadzenie dodatkowych zawężeń odnoszących się do zachowania
ekwiwalentnego osoby przyjmującej korzyść (żądającej korzyści). Odnośnie decyzji ramowej
zauważyć należy, że istnienie takich zawężeń w prawie krajowym możliwe było jedynie do
dnia 22 lipca 2010 r., kiedy to – wobec ich nieodnowienia przez Radę Unii Europejskiej –
straciły swą ważność składane w trybie art. 2 ust. 3 decyzji ramowej deklaracje państw
członkowskich o ograniczeniu zakresu penalizacji do takich działań, które oznaczają lub
mogą oznaczać zakłócenie konkurencji w odniesieniu do kupna towarów i usług1742.
W sprawozdaniu Komisji Europejskiej stwierdzono, że wobec utraty ważności przedmiotowej
deklaracji, złożonej przez Polskę i przez inne państwa członkowskie UE, państwa te muszą
dokonać odpowiedniej zmiany swoich przepisów 1743. Ponadto zauważyć należy, że
wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowych zawężeń w art. 296a § 1 k.k.
prowadzić może do dodatkowych trudności w stosowaniu tego przepisu, w szczególności
związanych ze względami natury dowodowej. Wydaje się więc, że pożądana byłaby w tym
zakresie nowelizacja omawianego przepisu, wykreślająca owe zawężenia. Przepis
w omawianej części mógłby więc brzmieć: „(…) w zamian za nadużycie przysługujących mu
uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków”.
2.3.1. „W zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków”.
Powstaje pytanie, jakie mogą być źródła obowiązków i uprawnień, o których mowa
w art. 296a § 1 k.k. Na gruncie art. 296 k.k. niekontrowersyjny jest pogląd, w myśl którego
mogą być nimi: ustawa, akt indywidualno-konkretny (decyzja administracyjna), regulamin
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czy też umowa cywilnoprawna 1744. W moim przekonaniu jest to aktualne również
w odniesieniu do omawianego typu czynu zabronionego.
Wydaje się, że niesłuszna jest krytyka P. Kardasa 1745 co do wyrażonego przeze mnie
wcześniej poglądu 1746, że w doktrynie prawa karnego występuje natomiast spór co do kwestii,
czy źródłem takim mogą być także na gruncie art. 296 § 1 k.k. rozumiane funkcjonalnie
zasady prawidłowego gospodarowania. Jak zauważa bowiem R. Zawłocki, „rozstrzygnięcie
kwestii, czy powinności sprawcy przestępstwa z art. 296 k.k. muszą mieć wyłącznie charakter
formalny (prawny), czy też nieformalny (pozaprawny) wydaje się być podstawowym
problemem interpretacyjnym związanym z art. 296 k.k.” 1747. Autor wskazuje w tym
kontekście na występujące w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym poglądy1748,
zgodnie z którymi przekracza swoje uprawnienia nie tylko ten, kto narusza swoje
umocowanie, „ale również ten kto formalnie działając w ramach nadanych mu kompetencji
działa faktycznie sprzecznie z racjonalnie rozumianymi zadaniami, do których został
powołany lub bez dostatecznego usprawiedliwienia, wyrządzając przez to szkodę swojemu
mandantowi” 1749. Podobny pogląd wyraża także P. Kardas, gdy wskazuje, że nadużycie
uprawnień może „polegać zarówno na zachowaniu się przekraczającym formalnie przyznane
sprawcy kompetencje, jak i na zachowaniu się mieszczącym się formalnie w ramach
posiadanych przez sprawcę uprawnień, lecz stanowiącym niezgodne lub wręcz przeciwne
celowi tych kompetencji posługiwanie się nimi” 1750. Zatem, zdaniem Autora, karalne na
gruncie art. 296 k.k. jest również zachowanie mieszczące się formalnie w granicach
kompetencji przyznanej danej osobie, lecz pozbawione gospodarczego czy też majątkowego
sensu 1751. Innego zdania jest zaś R. Zawłocki, wskazując iż „zachowanie <<niegospodarne>>,
lecz

1744

pozostające

w

kompetencji

formalnej

menedżera

nie

stanowi

karalnej

Tak: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 53 do art. 296, s. 501; R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 31 do art. 296, s. 1312; tenże [w:] System Prawa
Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 472.
1745
Zob. P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 501-502.
1746
Wyrażonego w opracowaniu Nowe…, s. 72.
1747
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 474.
1748
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., IV KK 25/04, OSNKW z 2004 r., Nr 1, poz. 668;
A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego, Warszawa 2010, s. 74.
1749
Cyt. za: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., IV KK 25/04.
1750
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 64 do art. 296, s. 507-508 i przywołaną tam literaturę
przedmiotu
1751
Tamże, s. 508.
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niegospodarności” 1752.

Identyczny

spór

występuje

co

do

pojęcia

„niedopełnienia

obowiązków”. Jak zauważa jednak Autor, „wniosek ten nie oznacza, że np. ewidentnie
nieracjonalne decyzje menedżera nie mogą być uznane za rozważany czyn zabroniony.
Należy jednak w takim wypadku wywieść określoną powinność formalną (chociażby
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. z k.s.h.) i wykazać jej naruszenie” 1753.
W innym opracowaniu Autor wskazuje zasadnie, że spór, o którym mowa, nie jawi się tak
ostro, gdy spojrzeć na przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prowadzących do
przekonania, że osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie (w szczególności menedżer)
w rzeczywistości zawsze formalnie jest zobowiązany do działania zgodnego z interesem
przedsiębiorstwa (racjonalnego i dobrego gospodarowania) 1754. R. Zawłocki przytacza przy
tym przepisy art. 100 k.p. (mającego zastosowanie do stosunku pracy), zgodnie z którym
pracownik powinien wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz przestrzegać
w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz art. 354 § 1 k.c. (mającego
zastosowanie do wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym w szczególności
umownych), zgodnie z którym dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego
treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom
współżycia społecznego 1755. W konsekwencji we wszystkich przypadkach obowiązek osoby
zatrudnionej do działania zgodnie z interesem gospodarczym przedsiębiorstwa, w ramach
którego działa, będzie miał charakter prawny (formalny).
Zgodzić należy się z P. Kardasem, gdy wskazuje, że źródło uprawnień i obowiązków,
o których mowa w art. 296 § 1 k.k. (a także art. 296a § 1 k.k.) zawsze musi mieć charakter
sformalizowany, „zarazem z uwagi na sposób wysłowienia uprawnień i obowiązków we
wskazanych wyżej aktach normatywnych (generalno-abstrakcyjnych lub konkretnoindywidualnych), w statystycznie doniosłej liczbie przypadków ujawnia się potrzeba
sprecyzowania i konkretyzacji ich treści poprzez odwołanie się do innych jeszcze źródeł,
w tym także przyjmowanych w danej sferze obrotu standardów postępowania. Nie oznacza to
jednak, by zasadne było twierdzenie, jakoby pierwotnym i jedynym źródłem uprawnień lub
obowiązków były wyłącznie owe nieskodyfikowane i niesformalizowane standardy, lecz
jedynie wskazanie, że precyzyjne ustalenie treści i zakresu uprawnień lub obowiązków
1752

R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawlocki, Nb. 46 do art. 296, s. 1315.
Tamże.
1754
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 474.
1755
Tamże.
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w realiach

konkretnego

stanu

faktycznego,

wymaga

poza wskazaniem

na jedno

z wymienionych wyżej źródeł sformalizowanych, uwzględniania także przyjmowanego
w danej sferze standardu postepowania” 1756. W konsekwencji, moim zdaniem słuszna jest
taka interpretacją pojęć „nadużycie uprawnień” i „niedopełnienie obowiązków”, która wiąże
je wyłącznie z przekroczeniem formalnie rozumianych, wyraźnie wynikających z norm
ustawowych lub umownych, kompetencji osoby zatrudnionej w podmiocie w sektorze
prywatnym. Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że ich dookreślenie następuje nie tylko
w umowie, na podstawie której działa dana osoba, lecz także w rozmaitego rodzaju
regulacjach ustawowych (np. w kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy, przepisach
kodeksu cywilnego, czy też w normach prawa administracyjnego regulujących działalność
gospodarczą), regulaminie pracy, akcie założycielskim podmiotu (np. w statucie spółki
akcyjnej), a także w rozmaitego rodzaju regulacjach etycznych dotyczących działania danej
grupy zawodowej lub danego typu przedsiębiorców (rozmaitego rodzaju kodeksy etyki
zawodowej, kodeksy dobrych praktyk) 1757. Za uznaniem roli tego ostatniego rodzaju
przepisów, mających charakter soft law, przemawia treść art. 1 decyzji ramowej, w myśl
którego koncepcja „naruszenia obowiązków” za które przyjmowana lub żądana jest korzyść
albo jej obietnica, obejmować ma „jako minimum każde nielojalne zachowanie, stanowiące
naruszenie obowiązku ustawowego lub, w zależności od przypadku, naruszenie zawodowych
nakazów lub zakazów”. Posłużenie się w treści art. 1 DR pojęciem „zawodowych nakazów
lub zakazów” uprawnia, moim zdaniem, do takiej interpretacji.
Przy ustalaniu zakresu uprawnień i obowiązków danej osoby trzeba brać zawsze pod
uwagę jej obowiązek działania zgodnego z interesem przedsiębiorcy, w ramach którego
działa, wynikający z art. 100 k.p. (w przypadku stosunku pracy) lub art. 354 § 1 k.c.
(w przypadku stosunków cywilnoprawnych, tj. na gruncie art. 296a § 1 k.k. umowy zlecenia
oraz umowy o dzieło).
Powyższe rozważania nie prowadzą jednak wprost do rozwiązania zarysowanego
powyżej problemu, sprowadzającego się do kontrowersji, czy za „nadużycie uprawnień”
może być uważane wyłącznie zachowanie naruszające rozumiane formalnie kompetencje
sprawcy, czy także zachowanie mieszczące się w nich formalnie, lecz sprzeczne z racjonalnie

1756

Zob. P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 502 i przywołaną tam literaturę
przedmiotu.
1757
Podobnie P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 502.
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rozumianymi zadaniami sprawcy, wykonywanie decyzji bez dostatecznego uzasadnienia,
pozbawionych gospodarczego lub majątkowego sensu 1758. W świetle powyższych rozważań,
w istocie jest to spór o sytuację, w której sprawca wprawdzie formalnie nie narusza swoich
kompetencji, lecz nie dopełnia za to ogólnego obowiązku działania zgodnie z interesem
zatrudniającego go podmiotu gospodarczego, który może wynikać wprost z łączącej go z tym
podmiotem umowy, a w braku takiego postanowienia umownego – z art. 100 k.p. lub art. 354
§ 1 k.c. Wydaje się, że w świetle tych przepisów jasne jest, że sytuacja taka kreuje nie
„nadużycie uprawnień”, a „niedopełnienie obowiązku”. Realizuje jednak znamiona typu,
zarówno z art. 296, jak i z art. 296a § 1 k.k.
Na gruncie art. 296a § 1 k.k. powstaje jednak pytanie, w jaki sposób rozstrzygnąć
kolizję uprawnień i obowiązków, która może niejednokrotnie wystąpić w jednostce
organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą. Bardzo często bowiem dokonywanie
przez przedsiębiorców czynów nieuczciwej konkurencji czy też niedopuszczalnych czynności
preferencyjnych (i przyjmowanie korzyści w zamian za takie zachowania) nie będzie
sprzeczne z ich interesem gospodarczym. Będzie więc mieściło się w „regułach dobrego
gospodarowania” (które rozumie się przecież jako normy prakseologiczne, a nie moralne).
Ponadto, osoby zatrudnione w takim podmiocie, mogą posiadać umocowanie do
dokonywania

tego

typu

działań

(np.

wyrażone

poprzez

kierownictwo

podmiotu

gospodarczego). Co więcej, niejednokrotnie polityką danego przedsiębiorstwa może być
stosowanie przez nie czynów nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalnych czynności
preferencyjnych. Kierownictwo jednostki wykonującej działalność gospodarczą może
również nie mieć nic przeciwko przyjmowaniu przez osoby zatrudnione w jednostce korzyści
majątkowych w zamian za takie zachowania. Powstaje pytanie, czy w takich sytuacjach
mamy również do czynienia z „nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków”.
Powyższe pytanie jest w swojej istocie pytaniem o to, czy uprawnienia i obowiązki,
o których mowa w przepisie art. 296a § 1 k.k. odnoszą się wyłącznie do podmiotu, w ramach
którego działa sprawca, czy też dotyczą także podmiotów trzecich, a nawet społeczeństwa
jako całości. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista w świetle ustalonego
powyżej indywidualnego przedmiotu ochrony omawianego przepisu, niesprowadzającego się
tylko i wyłącznie do interesu podmiotu gospodarczego, w ramach którego działa sprawca.
Przepis ten chroni także interesy innych przedsiębiorców, konsumentów, a nawet
1758

Por. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 64 do art. 296, s. 508.
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społeczeństwa jako całości. W konsekwencji, przyjęcie korzyści w zamian za zachowanie
stanowiące nadużycie obowiązków lub niedopełnienie obowiązków w stosunku do innych
przedsiębiorców, konsumentów czy też społeczeństwa, traktowane być powinno jako
realizujące znamiona art. 296a § 1 k.k., nawet jeżeli w jednostkowym przypadku dokonało się
za zgodą podmiotu gospodarczego, w ramach którego działa sprawca.
Źródeł uprawnień i obowiązków, jakie osoba pełniąca funkcję kierowniczą lub
zatrudniona w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą na podstawie
stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, ma w stosunku do innych
przedsiębiorców, konsumentów czy społeczeństwa jako całości, należy poszukiwać przede
wszystkim w przepisach rangi ustawowej. Wskazać tu należy art. 17 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorca wykonuje działalność
gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz
słusznych interesów konsumentów. Przedsiębiorca zatem, a także zatrudnione przez niego
osoby, obowiązane są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Zgodnie zaś z art. 18 ustawy,
przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania
działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia,
zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Obowiązki te ciążą
także na osobach zatrudnionych przez przedsiębiorców. Określonych zakazów (przekroczenie
których powinno być traktowane jako nadużycie uprawnień w rozumieniu art. 296a § 1 k.k.)
można również doszukać się w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej

konkurencji 1759

(wprowadzającej

ogólny

zakaz

dokonywania

czynów

nieuczciwej konkurencji) czy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym 1760 (wprowadzającej zakaz stosowania nieuczciwym
praktyk rynkowych). Wydaje się zatem, że realizacja znamion czasownikowych z art. 296a §
1 k.k. w zamian za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwej praktyki
rynkowej automatycznie skutkować powinno ustaleniem, że dokonało się to w zamian za
„nadużycie uprawnień”. Powyższe wzmacnia wyrażony wcześniej pogląd o zasadności
skreślenia znamion dookreślających dodatkowo czynność ekwiwalentną z art. 296a § 1 k.k.

1759
1760

Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
Dz. U. Nr 171, poz. 1206.
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W doktrynie prawa karnego pojawiło się stanowisko, zawężające zakres uprawnień
i obowiązków, o których mowa w art. 296a § 1 k.k. wyłącznie do władczych, decyzyjnych
kompetencji danej osoby w odniesieniu do działalności gospodarczej lub spraw majątkowych
danego podmiotu gospodarczego 1761. W konsekwencji, według omawianego stanowiska, poza
zakresem zastosowania normy sankcjonującej wynikającej z art. 296a § 1 k.k. pozostają akty
korupcyjne osób, które na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło lub umowy zlecenia
posiadają jedynie uprawnienia lub obowiązki o charakterze wyłącznie zachowawczym, wręcz
technicznym, związane z funkcjami pełnionymi w jednostce organizacyjnej, które można
określić mianem czynności wyłącznie usługowych 1762. Piotr Kardas opowiada się za
wykładnią, „[…] wedle której uprawnienia i obowiązki w zakresie spraw majątkowych lub
działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej należy rozumieć jako uprawnienia
o charakterze stanowiącym, władczym, takim, który umożliwia sprawcy podejmowanie
decyzji, zaś w sytuacjach objawiających się nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem
obowiązków skutkować będą konsekwencjami w postaci możliwości wyrządzenia jednostce
organizacyjnej szkody majątkowej lub czynu nieuczciwej konkurencji albo niedopuszczalnej
czynności preferencyjnej” 1763. Zdaniem Autora, za węższym rozumieniem omawianych pojęć
„[…]

przemawiać

mogą

argumenty

związane

z

konstytucyjnymi

ograniczeniami

w stanowieniu norm prawa represyjnego (w tym w szczególności zasadą proporcjonalności
wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), kryminalno-politycznymi przesłankami penalizacji
korupcji gospodarczej, jak i argumenty związane ze znaczeniem zakresu uprawnień
i obowiązków dla możliwości realizacji uzupełniających elementów znamion strony
przedmiotowej, tj. stwierdzenia, że sprawca dopuścił się nadużycia uprawnień lub
niedopełnienia

obowiązku

stanowiącego

czyn

mogącego

nieuczciwej

wyrządzić
konkurencji

jednostce
lub

szkodę

majątkową

niedopuszczalną

lub

czynność

preferencyjną” 1764.
Opisane powyżej stanowisko nie wydaje mi się zasadne. Stanowi ono typowy
przykład wykładni prawotwórczej, w niezwykle kreatywny i wyrafinowany sposób usiłującej
podważyć jednoznaczną intencję ustawodawcy, przejawiającą się w rezygnacji (w wyniku
nowelizacji omawianego przepisu) z tego, by podmiot przestępstwa z art. 296a § 1 k.k.
1761

Zob. P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 499-501.
Tamże, s. 500-501.
1763
P. Kardas [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 501.
1764
Tamże.
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cechował się, z uwagi na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, istotnym wpływem na
podejmowanie decyzji związanych z działalnością gospodarczą jednostki. Dodatkowo,
ustawodawca nie wprowadził w omawianym przepisie zawężenia do osoby, która wykonuje
wyłącznie czynności usługowe, tak jak uczynił to w definicji funkcjonariusza publicznego
i osoby pełniącej funkcję publiczną. Nadto, niesłuszne jest odwoływanie się przez Autora do
regulacji zawartej w art. 296 k.k. poprzez wskazanie, że uprawnienia i obowiązki, o których
mowa powinny odnosić się do podejmowania decyzji w zakresie działalności gospodarczej
lub spraw majątkowych jednostki organizacyjnej, w ramach której działał sprawca. Przepis
art. 296a § 1 k.k., w przeciwieństwie do art. 296 k.k., nie ogranicza bowiem zakresu
podmiotowego do „osoby obowiązanej (…) do zajmowania się sprawami majątkowymi lub
działalnością gospodarczą (…)”. Wydaje się, że oczywistą intencją ustawodawcy było
spenalizowanie zachowań korupcyjnych, których ekwiwalentem jest nadużycie uprawnień lub
niedopełnienie obowiązków przyznanych osobie kierującej jednostką organizacyjną
wykonującą działalność gospodarczą lub zatrudnioną w niej na podstawie stosunku pracy,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, niezależnie od charakteru wykonywanej przez sprawcę
pracy. Sposób wykładni prezentowany przez P. Kardasa prowadziłby również do
sprzeczności omawianego przepisu z unormowaniami międzynarodowymi i europejskimi,
zakazującymi wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń natury podmiotowej, a także
wprowadzającymi jako minimum, wykaz spenalizowania czynności korupcyjnych w zamian
za każde nielojalne zachowanie, stanowiące naruszenie obowiązku ustawowego, lub,
w zależności od przypadku, naruszenie zawodowych zasad lub nakazów, które mają
zastosowanie w działalności osoby, która sprawuje jakąkolwiek funkcję kierowniczą
w podmiocie działającym w sektorze prywatnym lub w nim pracuje (art. 1 decyzji ramowej).
Choć więc zgodzić można się z zastrzeżeniami Autora co do szerokiego zakresu
podmiotowego omawianego przepisu, to zakresu tego nie można zawężać w drodze
interpretacji kreatywnej, wprost sprzecznej z intencją ustawodawcy, a także unormowaniami
europejskimi i międzynarodowymi w tym zakresie. Wydaje się zaś, że ewentualne
wątpliwości co do zgodności tak interpretowanego przepisu z zasadą proporcjonalności
wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny.
W następnej kolejności omówione zostaną znamiona dookreślające czynność
ekwiwalentną, w zamian za którą przyjmowana (żądana) jest korzyść albo jej obietnica. Dla
porządku jedynie należy wskazać, że zakresy opisanych poniżej znamion w moim
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przekonaniu krzyżują się, a nie wykluczają, zatem możliwa (a nawet, jak się wydaje, częsta)
jest sytuacja, w której dane zachowanie spełnia znamiona dwóch a nawet trzech z nich.
2.3.1.1. „Mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową”.
Pierwsze z omawianych znamion określone jest w art. 296a § 1 k.k. jako „mogące
wyrządzić tej jednostce (tj. jednostce organizacyjnej, w ramach której działa sprawca) szkodę
majątkową”. W omawianym zakresie bez wątpienia indywidualnym przedmiotem ochrony są
przede wszystkim interesy majątkowe tego podmiotu, a nie interesy podmiotów trzecich.
W drugiej zaś kolejności przedmiotem ochrony jest lojalność osób zatrudnionych
w podmiotach gospodarczych względem pracodawców, pewność obrotu gospodarczego
i zaufanie społeczne do tegoż.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, że przepis posługuje się tutaj określeniem
„szkoda majątkowa”. Wyraźnie wyklucza więc ze swojego zakresu zachowania mogące
wyrządzić podmiotowi gospodarczemu uszczerbek o charakterze niemajątkowym (w dobrach
osobistych), chyba że uszczerbek taki da się wyrazić w określonej sumie pieniężnej 1765. Jak
podkreśla P. Kardas, „[…] do szkody majątkowej nie można zaliczyć skutków w sferze
kulturalnej, propagandowej, reklamowej itp., jeśli nie mają one wymiaru pieniężnego”1766
W sytuacji uszczerbku o mieszanym charakterze należy w sposób nie budzący wątpliwości
wykazać, że np. naruszenie dobrego imienia (renomy) podmiotu gospodarczego powoduje
również możliwość wyrządzenia mu szkody majątkowej, dającej się jednoznacznie wyrazić
w określonej sumie pieniężnej.
W nauce prawa karnego wyrażony został postulat de lege ferenda rozszerzenia zakresu
omawianego znamienia także na szkodę o charakterze niemajątkowym, przy jednoczesnym
skreśleniu dwóch pozostałych, określonych alternatywnie, znamion, tj. „czynu nieuczciwej
konkurencji” i „niedozwolonej czynności preferencyjnej” 1767. Pominięcie w przepisie szkody
niemajątkowej powoduje, zdaniem J. Głuchowskiego, że zakres ochrony interesów podmiotu
gospodarczego, w ramach którego działa sprawca, jest niewystarczający, podczas gdy „[…]
olbrzymie znaczenie dla każdej jednostki organizacyjnej funkcjonującej w obrocie
gospodarczym mają jej dobra osobiste, w szczególności takie jak nazwa czy też znak
1765

Zob. R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 66 do art. 296, s. 1318; P. Kardas
[w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 79-81 do art. 296, s. 515-516 i przywołaną przez tych autorów literaturę
przedmiotu i orzecznictwo.
1766
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 80 do art. 296, s. 516.
1767
Zob. J. Głuchowski, Znamię…, s. 302.
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firmowy”, a które „[…] na płaszczyźnie cywilnoprawnej podlegają prawnej ochronie poprzez
odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych (art. 43
k.c.)” 1768. Powyższe argumenty nie wydają mi się zasadne. Wskazać należy przykładowo, że
interesy niemajątkowe podmiotów gospodarczych nie podlegają ochronie innych przepisów
Rozdziału XXXVI k.k., w szczególności art. 296, gdzie także występuje znamię „szkody
majątkowej”. Ponadto szkoda niemajątkowa jest dużo mniej uchwytna niż szkoda majątkowa,
która posiada swoje przełożenie na konkretną sumę pieniężną. Wiąże się to również z faktem,
iż katalog dóbr osobistych w kodeksie cywilnym jest kodeksem otwartym, a zatem odwołanie
się do nich przez użycie w art. 296a § 1 k.k. znamienia „szkoda niemajątkowa”
doprowadziłaby do „rozmycia” zakresu zastosowania zawartej w nim normy sankcjonującej.
Wydaje się więc, że wprowadzenie prawnokarnej ochrony interesów niemajątkowych
przedsiębiorców zgodnie z sugestiami autora mogłoby doprowadzić do naruszenia zasady
nullum crimen sine lege certa.
Przepis art. 296a § 1 k.k. posługuje się zwrotem „szkoda majątkowa”, podobnie
zresztą jak poprzedzający go przepis art. 296. Na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania
w doktrynie zdecydowanie dominuje stanowisko, zgodnie z którym termin ten należy
rozumieć tak samo, jak w prawie cywilnym, przemawia za tym bowiem postulat spójności
systemu prawa, a także fakt, iż w piśmiennictwie i orzecznictwie cywilistycznym pojęcie to
posiada swoje utrwalone i jasne znaczenie 1769. Należy więc wskazać, że szkodą majątkową
w rozumieniu prawa cywilnego jest „uszczerbek w dobrach i interesach o wartości
majątkowej, dający się wyrazić w pieniądzu”. Kryterium podziału szkód na majątkowe
i niemajątkowe stanowi w prawie cywilnym przedmiot oddziaływania zdarzenia szkodzącego
na sferę dóbr poszkodowanego 1770. Sferą tą jest majątek. Należy w tym kontekście
wspomnieć należy, że istnienie i wartość szkody majątkowej w piśmiennictwie
cywilistycznym ustala się pomocą tzw. metody dyferencyjnej 1771, która polega na porównaniu
stanu majątkowego danego podmiotu po badanym zdarzeniu ze stanem majątkowym, który
zaistniałby, gdyby do takiego zdarzenia nie doszło1772. Nie ogranicza się zaś do prostego
1768

Tamże.
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 75 do art. 296, s. 513; R. Zawłocki [w:] System
Prawa Karnego…Tom 9, s. 478-479; J. Głuchowski, Znamię…, s. 301.
1770
Zob. M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A.
Olejniczak, Warszawa 2009, s. 90.
1771
Więcej na temat tej metody por. M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań –
część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 81-87 i przywołaną tam literaturę przedmiotu.
1772
Por. m. in.: M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego…Tom VI, red. A. Olejniczak, s. 81-87.
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porównania stanu majątkowego danego podmiotu po i przed badanym zdarzeniem, co
w dalece lepszy sposób pozwala na uwzględnienie całokształtu okoliczności zdarzenia
(w szczególności na uwzględnienie faktu, że z danego zdarzenia dla danego podmiotu mogą
wynikać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki majątkowe) 1773 i na dokonanie tzw.
compensatio lucri cum damno – czyli kompensacji korzyści ze szkodami. Podobnych
zabiegów dokonywać należy na gruncie prawa karnego, w tym art. 296a § 1 k.k. 1774. Za
nadmiernie uproszczone należy zaś uznać stanowisko, zgodnie z którym „szkodę majątkową
ustalać należy jako różnicę wartości ekonomiczno-prawnej określonego podmiotu przed
podjęciem zachowania stanowiącego podstawę prawnokarnego wartościowania oraz po jego
wypełnieniu” 1775.
Szkoda majątkowa w cywilistyce polegać może na stracie (zmniejszeniu aktywów
majątkowych lub zwiększeniu obowiązków majątkowych – tzw. damnum emergens) lub na
utracie korzyści (zapobieżeniu uzyskania korzyści – lucrum cessans). Rozumienie takie
wynika z brzmienia art. 361 § 2 k.c. Piśmiennictwo karnistyczne oraz orzecznictwo sądowe
na gruncie poprzednio obowiązującego k.k. z 1969 r. w większości wyłączało spod zakresu
pojęcia „szkoda majątkowa” utraconych korzyści 1776. Stanowisko to zostało trafnie
zrewidowane. Aktualnie zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze jednoznacznie dominuje
pogląd, w myśl którego termin te obejmuje obie wynikające z prawa cywilnego postacie
szkody, tj. damnum emergens oraz lucrum cessans 1777. Należy przy tym wskazać, że
„wysokość utraconych korzyści należy ustalać jako bezsporną różnicę między stanem
majątku podmiotu poszkodowanego, który rzeczywiście istnieje po zachowaniu sprawcy,
a stanem hipotetycznym, pomyślanym jako taki, który byłby się urzeczywistnił, gdyby
zachowanie sprawcy wywołujące szkodę normalnie nie nastąpiło” 1778. Sposób rozumienia
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Ibidem.
Por. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 480 i przywołaną tam literaturę.
1775
Cyt. za: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 77 do art. 296, s. 514.
1776
Por. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 479 i przywołaną tam literaturę
przedmiotu oraz orzecznictwo.
1777
Por. m. in. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 479; P. Kardas, Szkoda
majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura i Prawo z 1996 r., Nr 7-8, s. 36-55; tenże
[w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 75 do art. 296, s. 513-514; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21
czerwca 1995 r., I KZP 22/95, OSNKW z 1996 r., Nr 9-10, poz. 58; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada
2005 r., V KK 108/05, OSNKW z 2005 r., Nr 1.
1778
Por. P. Kardas, Szkoda…, s. 47-48; R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki,
s. 480.
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pojęcia szkody majątkowej, obejmujący jego zakresem zarówno stratę, jak i utracone
korzyści, trafnie dominuje jednoznacznie w doktrynie także na gruncie art. 296a § 1 k.k. 1779
Utracone korzyści mogą w tym przypadku w szczególności polegać na tzw.
„sprzedanym

kontrakcie”,

tzn.

umowie

stwarzającej

prawdopodobieństwo,

że

przedsiębiorstwo to [macierzyste przedsiębiorstwo sprawcy – dop. M. I.] nie osiągnie zysków,
jakie przyniosłaby umowa zawarta w normalnych warunkach” 1780.
Należy jednak podkreślić, że znamieniem przestępstwa z art. 296a § 1 k.k. nie jest
„szkoda majątkowa”, a możliwość jej wystąpienia. Oczywiście, w przypadku faktycznego
wystąpienia szkody majątkowej w mieniu podmiotu gospodarczego w ramach którego działa
sprawca, spowodowanej zachowaniem, w zamian za które przyjął on łapówkę, znamię to jest
wypełnione. Szkoda nie stanowi jednak koniecznego elementu zestawu ustawowych znamion
typu.
Kontrowersje w doktrynie prawa karnego wywołuje zagadnienie, w jaki sposób należy
rozumieć sformułowanie „mogące…”, odnoszące się do szkody majątkowej (uszczerbku
w majątku jednostki gospodarczej, w ramach której działa sprawca). W nauce zarysowały się
w tym zakresie dwa stanowiska: szerokie i wąskie. W myśl pierwszego z nich 1781,
„zachowanie mogące wyrządzić szkodę majątkową jednostce organizacyjnej to zachowanie
polegające na wywołaniu takiej sytuacji, w której materialne interesy jednostki gospodarczej
narażone są na niebezpieczeństwo uszczerbku. Przyjęta przez ustawodawcę formuła
charakterystyki tej czynności pozwala twierdzić, że karalne jest nie tylko podjęcie
zachowania wywołującego stan konkretnego i realnego zagrożenia powstaniem po stronie
jednostki organizacyjnej szkody, co samo zachowanie posiadające określone negatywne
właściwości. Innymi słowy, zachowanie karalne opisywane jest w tym przypadku przez
charakterystykę czynu, nie zaś przez jego konsekwencje. Pozwala to stwierdzić, że dla
ustalenia podstaw odpowiedzialności nie jest konieczne wykazywanie, że zachowanie podjęte
w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę wywołało stan
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Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 54; J. Raglewski, Odpowiedzialność…, s. 36; B. Mik, Nowela…,
s. 174; J. Skorupka, Ochrona…, s. 106; tenże, Przekupstwa…, rozdział 9.4.1.4, teza 9.
1780
Zob. B. Mik, Nowela…, s. 174.
1781
Zob. m. in.: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 41 do art. 296a, s. 550; tenże [w:] System
Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 507-508; R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 53-54; J. Raglewski,
Odpowiedzialność…, s. 35-36; J. Skorupka, Ochrona…, s. 105; tenże, Przekupstwa…, rozdział 9.4.1.4., teza 9;
M. Iwański, Nowe…, s. 71.
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niebezpieczeństwa dla interesów majątkowych jednostki organizacyjnej. Wystarczające jest,
że cecha taka tkwi w podejmowanym przez sprawcę zachowaniu, które może samodzielnie
lub na tle istniejącego układu sytuacyjnego wywołać zagrożenie w postaci niebezpieczeństwa
szkody” 1782. Typ z art. 296a § 1 k.k. należy zatem według tej koncepcji w omawianym
zakresie do typów tzw. abstrakcyjno-konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo,
w doktrynie określanych także jako przestępstwa z właściwości, szczególne przestępstwa
narażenia abstrakcyjnego (Eignungsdelikte) 1783. Wedle ujęcia wąskiego 1784, „[…] możliwość
wyrządzenia szkody majątkowej należy identyfikować z zachowaniem, które co najmniej
doprowadziłoby do bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia szkody majątkowej.
Reguły rekonstrukcji tego znamienia byłyby więc zbieżne z regułami rekonstrukcji znamion
typu czynu zabronionego z art. 296 § 1a k.k. (przy uwzględnieniu, iż tamże chodzi o znaczną
szkodę majątkową)” 1785. W takim ujęciu typ, o którym mowa, byłby typem konkretnego
narażenia na niebezpieczeństwo. Uzasadniając takie stanowisko J. Głuchowski stwierdza, że
pogląd przeciwny pozostaje w jaskrawej sprzeczności z subsydiarną funkcją prawa karnego
oraz przedmiotem ochrony przepisu art. 296a § 1 k.k. 1786. Autor wskazuje, że w obrocie
gospodarczym „[…] praktycznie każde zachowanie, w ramach którego podjęta została
decyzja gospodarcza, może potencjalnie narażać jednostkę na szkodę, a więc może cechować
się określonym poziomem niebezpieczeństwa. W takim przypadku, aby odróżniać decyzje
nazbyt ryzykowne od decyzji mieszczących się w ramach dozwolonego ryzyka
gospodarczego, należy posługiwać się kryteriami obiektywnymi, którymi są przede
wszystkim dane gospodarcze i faktyczne towarzyszące takiej decyzji, a które to pozwalają ją
weryfikować” 1787. Według J. Głuchowskiego, jeżeli brak było w zachowaniu sprawcy
możliwości spowodowania szkody, przy czym przedmiotowa możliwość wyrządzenia szkody
winna być obiektywna i bezpośrednia, to tym samym nie został nawet zagrożony interes
jednostki, w której sprawca funkcjonuje, a więc nie doszło do wypełnienia ustawowego
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Przytoczony cytat za: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 41 do art. 296a, s. 550.
M. Iwański, Nowe…, s. 71. Więcej na temat tej kategorii typów czynów zabronionych por. A. Spotowski,
Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990, s. 168-173; W. Radecki, Przestępstwa przeciwko
środowisku. Rozdział XXII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 108-109.
1784
Zob. m. in.: R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 12; tenże [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki,
Nb. 47 do art. 296a, s. 1337; J. Głuchowski, Znamię…, s. 300-301.
1785
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 12.
1786
J. Głuchowski, Znamię…, s. 300.
1787
Tamże, s. 301.
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znamienia przedmiotu ochrony, co w konsekwencji całkowicie wyklucza możliwość
pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej 1788.
W moim przekonaniu za w pełni zasadne należy uznać stanowisko przyjmujące
szeroki sposób rozumienia omawianego znamienia. Przemawiają za tym następujące
argumenty. Po pierwsze, wskazuje na to, jak trafnie zauważa P. Kardas, brzmienie językowe
omawianej zbitki. Wyraz „mogący” odnosi się w niej do zachowania ekwiwalentnego
sprawcy, tj. „nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków”, informując, iż
zachowanie to powinno „być w stanie” 1789 wyrządzić szkodę majątkową. W przepisie
ustawodawca nie zaakcentował natomiast w żaden sposób niebezpieczeństwa (ani jego
stopnia), które miałoby zostać wywołane zachowaniem sprawcy. W tym kontekście
całkowicie nie przekonują twierdzenia R. Zawłockiego o podobieństwie w tym zakresie
omawianego przepisu do art. 296 § 1a k.k. W tym ostatnim przepisie ustawodawca posłużył
się bowiem całkowicie odmienną stylistyką językową, wskazując wyraźnie na skutek
zachowania

sprawcy

w

postaci

sprowadzenia

„bezpośredniego

niebezpieczeństwa

wyrządzenia szkody majątkowej”. Należy stwierdzić, że ilekroć ustawodawca chce
zaakcentować, że dla wypełnienia znamion typu czynu zabronionego konieczne jest
wystąpienie niebezpieczeństwa dla dobra prawnego, czyni to w sposób wyraźny, np. tak jak
w treści art. 296 § 1a k.k. Gdyby intencją ustawodawcy byłoby zatem włączenie do znamion
typu czynu z art. 296a § 1 k.k. powstania „bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania
szkody majątkowej”, to użyłby w tym przepisie innego sformułowania. Omawiany przepis
sformułowania takiego nie zawiera, natomiast zwrot „mogące wyrządzić szkodę majątkową”
obejmuje charakterystykę zachowania sprawcy, które musi posiadać odpowiedni, oceniany
w sposób obiektywny a nie subiektywny1790 potencjał do sprowadzenia szkody. Jest to zatem
typowy

przykład

tzw.

szczególnego

przestępstwa

abstrakcyjnego

narażenia

na

niebezpieczeństwo 1791, tj. takiego typu czynów zabronionych, w którym „[…] ustawa nie
wymaga stwierdzenia przez sąd, że zachowanie się sprawcy sprowadziło niebezpieczeństwo
konkretne dla określonego dobra prawnego, lecz zadawala się ustaleniem występowania
pewnej ogólnej zdatności czynu do naruszania określonych dóbr prawnych, przy czym ta
ogólna zdatność nie jest ostatecznie ustalona przez ustawodawcę, ale ocenę pozostawiono
1788

J. Głuchowski, Znamię…, s. 301.
Por. Słownik Języka Polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl, hasło: „móc”, znaczenie 1. Por. też Słownik Języka
Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 210.
1790
Zob. R. A. Stefański, Przestępstwa…, s. 54.
1791
Por. A. Spotowski, Funkcja…, s. 68-73.
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sądowi” 1792. Jak trafnie wskazuje A. Spotowski, „tego rodzaju szczególne przestępstwa
narażenia mają w istocie pewne elementy właściwe przestępstwom narażenia konkretnego,
jak również pewne elementy narażenia abstrakcyjnego, a tym samym mają cechy odmienne
od każdej z tych konstrukcji. Otóż inaczej niż przy przestępstwach narażenia abstrakcyjnego
przy omawianym typie konieczna jest ocena sądu wykraczająca poza ustalenie określonego
zachowania się, co zbliża ta szczególne przestępstwa narażenia do przestępstw narażenia
konkretnego. Jednakże w ramach tej dodatkowej oceny sąd ma oceniać nie to, czy w danej
sytuacji sprawca swoim czynem sprowadzić może niebezpieczeństwo naruszenia dobra
prawnego, jak to ma miejsce przy przestępstwach narażenia konkretnego, lecz jedynie to, czy
taki czyn, jakiego dopuścił się sprawca jest zdatny do sprowadzenia niebezpieczeństwa, czyli
czy typowo prowadzi do niebezpieczeństwa dla dobra prawnego” 1793. Rozważania powyższe
w pełni należy odnieść do omawianego fragmentu znamion ustawowych art. 296a § 1 k.k.
Obowiązkiem sądu będzie zatem dokonanie oceny, według kryteriów obiektywnych, czy dane
zachowanie sprawcy, w zamian za które przyjął albo żądał łapówki, typowo prowadzi do
wystąpienia szkody w majątku jednostki organizacyjnej, w ramach której działa. Brak jest
natomiast w ustawie wymogu ustalenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia takiej
szkody majątkowej. W tym kontekście za oparte na niezrozumieniu istoty przedmiotowego
typu czynu zabronionego należy uznać uwagi J. Głuchowskiego odnoszące się do nie
wypełnienia ustawowej istoty czynu w sytuacji (ze względu na brak zagrożenia dla dobra
prawnego) w sytuacji, gdy interesy majątkowe podmiotu gospodarczego nie są bezpośrednio
zagrożone. Stanowisko to całkowicie ignoruje brzmienie językowe przepisu, jak i fakt, że
w polskim systemie prawa karnego występują takie typy czynów zabronionych, w których
ochrona dobra prawnego nie sprowadza się do ochrony przed jego naruszeniem lub
sprowadzeniem konkretnego niebezpieczeństwa. Autor nie wskazał również żadnych
argumentów przemawiających przeciwko objęciu ochronie interesów majątkowych jednostki
gospodarczej

niejako

„na

przedpolu”,

poprzez

wprowadzenie

typu

„przestępstwa

z właściwości”, penalizującego czyny korupcyjne osób przyjmujących korzyści w zamian za
zachowania posiadające potencjał do wyrządzenia jej szkody majątkowej. Przeciwnie,
względy

polityczno-kryminalne

przemawiają

za

wprowadzeniem

takiej

ochrony

prawnokarnej. Zawężenie ochrony nie wydaje się pożądane z punktu widzenia podmiotów
gospodarczych, w ramach których działają sprawcy czynów korupcyjnych. Nadto, koncepcja
1792
1793

A. Spotowski, Funkcja…, s. 68-69.
Tamże.
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prezentowana przez autorów opowiadających się za wąskim ujęciem omawianego znamienia,
prowadziłaby do dodatkowych trudności dowodowych z już i tak trudnym do wykazania
procesowo i nadmiernie skomplikowanym typem czynu zabronionego. Konieczność
wykazania bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo szkody majątkowej wiązałaby się
bowiem z ustaleniem, iż dane zachowanie sprawcy spełnia kryteria obiektywnego przypisania
skutku. Przestępstwa konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo należą bowiem
konstrukcyjnie do grupy przestępstw materialnych 1794.
W tym miejscu odnieść należy się również do poruszonej przez część autorów kwestii
błędu sprawcy polegającego na niezgodną z rzeczywistością oceną, iż zachowanie, w zamian
za które żąda on lub przyjmuje korzyść albo jej obietnicę, posiada potencjał do wyrządzenia
szkody majątkowej. Zdaniem autorów, w sytuacji takiej mamy do czynienia z błędem co do
znamion typu czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.) 1795. Zdaniem Ryszarda A. Stefańskiego,
wyłącza on winę, zaś według Janusza Raglewskiego umyślność działania sprawcy. Przyjąć
należy, że poglądy obu autorów nie są słuszne. Sprawca w opisywanej sytuacji działa bowiem
w błędzie, polegającym na urojeniu znamienia pozytywnego 1796. Bez wątpienia bowiem
znamię „możliwości wyrządzenia szkody majątkowej” jest w typie z art. 296a § 1 k.k.
znamieniem pozytywnym, a nie negatywnym. Błąd, o którym piszą autorzy, nie powinien być
więc rozpatrywany na płaszczyźnie art. 28 § 1 k.k. 1797. Urojenie znamienia pozytywnego
może rodzić jedynie odpowiedzialność karną na podstawie art. 13 § 2 k.k. (usiłowanie
nieudolne), pod warunkiem wypełnienia przewidzianych tym przepisem przesłanek 1798. Na
gruncie tego przepisu istotny jest jednak jedynie błąd co do przedmiotu czynności
wykonawczej lub co do znamienia określającego czynność wykonawczą, nie ma znaczenia
natomiast błąd co do tzw. okoliczności modalnych 1799. W tym kontekście należy zadać
pytanie, czy znamię „mogące wyrządzić szkodę majątkową” jest znamieniem czynności
wykonawczej, czy też znamieniem modalnym. Należy opowiedzieć się za stanowiskiem
drugim. Znamieniem czynności wykonawczej w art. 296a § 1 k.k. jest bowiem „żądanie lub
1794

Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 194.
Zob. R. A. Stefański, Przestępstwa…, s. 54; J. Raglewski, Odpowiedzialność…, s. 36
1796
Czyli takiego, które koniecznie musi wystąpić, by sprawca mógł odpowiadać karnie. Zob. A. Zoll [w:]
Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 8 do art. 28, s. 506.
1797
Przepis ten dotyczy bowiem błędu polegającego na urojeniu znamienia negatywnego (pociągającego za sobą
na gruncie odpowiedzialności karnej te same skutki, co nieświadomość znamienia pozytywnego – tzw. zasada
odwrotności błędu). Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, teza 8 do art. 28, s. 506.
1798
A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, teza 32 do art. 13, s. 262.
1799
A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, teza 33 do art. 13, s. 262-263.
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przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy”. Urojenie sprawcy, polegające
na przyjęciu, że zachowanie za które przyjmuje lub żąda łapówki może spowodować szkodę
majątkową, jest prawnie irrelewantne. Nie realizuje on żadnego typu czynu zabronionego 1800.
2.3.1.2. „Stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji” 1801.
Drugim z zachowań, w zamian za które sprawca może żądać lub przyjmować korzyść
albo jej obietnicę, jest „czyn nieuczciwej konkurencji”. Pojęcie to posiada swoją definicję
legalną w art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1802
(dalej: „u.z.n.k.”). Zgodnie z ust. 1, „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta”. Z kolei ust. 2 stanowi, że „czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów
lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub
niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także
nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz
prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym”. Znamiona czynów
wymienionych w art. 3 ust. 2 u.z.n.k. są z kolei uszczegółowiane w dalszych przepisach
ustawy, w szczególności w jej Rozdziale 2.
Część ze wskazanych powyżej czynów nieuczciwej konkurencji została również
spenalizowana w przepisach karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawartych w jej art. 23-26. Czyny określone w art. 23-24a stanowią przestępstwa, zaś czyny
z art. 25 i 26 – wykroczenia 1803.
Powstaje pytanie, jaki jest stosunek definicji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. do poszczególnych
typów czynów nieuczciwej konkurencji, wymienionych w ust. 2 i w części szczególnej
ustawy. W literaturze z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji podkreśla się, że art. 3 ust.
1 u.z.n.k. pełni trzy funkcje: definiującą, uzupełniającą i korygującą 1804. Mówiąc o funkcji
1800

Nie działa jednak w błędzie co do znamion typu czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.).
Poniższy fragment stanowi poprawioną i uzupełnioną część wcześniejszego opracowania Nowe…, s. 75-80.
1802
Tekst jedn.: Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
1803
Por. M. Mozgawa [w:] Ustawa…, red. J. Szwaja, s. 1022.
1804
Tak: E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd.
3, Warszawa 2006, s. 42-43; J. Szwaja [w:] Ustawa…, red. J. Szwaja, s. 134-141.
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definiującej, podkreśla się, że rolą art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest ogólne określenie (zdefiniowanie)
pojęcia „czyn nieuczciwej konkurencji” 1805. Funkcja uzupełniająca pozwala na uznanie za
„czyn nieuczciwej konkurencji” podejmowanych w toku działalności gospodarczej zachowań,
które nie podpadają pod hipotezy żadnego z przepisów części szczególnej u.z.n.k. (ani jej art.
3 ust. 2), lecz spełniają kryteria definicyjne z art. 3 ust. 1 1806. Z kolei funkcja korygująca
polega na możliwości nie uznania danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji mimo
tego, że spełnia ono hipotezę któregoś z przepisów części szczególnej u.z.n.k., lecz „ze
względu np. na niewielkie natężenie nieuczciwości lub minimalny stopień naruszenia
interesów innego uczestnika rynku” 1807 uzasadnione jest odstąpienie od jego negatywnej
oceny 1808. Wydaje się zatem, że w tym kontekście art. 3 ust. 1 u.z.n.k. pełni na gruncie
odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji rolę podobną do funkcji art. 1 § 2 k.k. na
gruncie odpowiedzialności karnej.
Takie ujęcie roli art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest akceptowane również przez większość
autorów

z

zakresu

prawa

karnego 1809.

Prowadzi

to

do

możliwości

przyjęcia

odpowiedzialności karnej z art. 296a § 1 k.k. w sytuacji, w której sprawca żąda lub przyjmuje
łapówkę za zachowanie, które nie mieści się wprawdzie w hipotezie żadnego z przepisów
części szczególnej u.z.n.k., lecz spełnia kryteria z art. 3 ust. 1 ustawy. Odmienny pogląd
w tym zakresie wyrażany jest jedynie przez R. Zawłockiego, który stwierdza, iż czyn
nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 296a § 1 k.k., należy ujmować ściśle, jako jedno
z zachowań wskazanych w art. 3 ust. 2 u.z.n.k. 1810. Stanowisko to nie można zostać uznane za
trafne w świetle językowego brzmienia art. 3 ust. 2, w którym wprost wskazano, iż „czynem
nieuczciwej konkurencji jest w szczególności…”. Wydaje się, że posłużenie się przez
ustawodawcę w art. 296a § 1 k.k. zwrotem „czyn nieuczciwej konkurencji” w sposób
oczywisty odwołuje się do definicji ustawowej zawartej w art. 3 ust. 1 i 2 u.z.n.k. i nie może
być mowy o odmiennym na gruncie prawa karnego sposobie rozumienia tego przepisu.
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J. Szwaja [w:] Ustawa…, red. J. Szwaja, s. 134-135, E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz…, s. 42.
J. Szwaja, op. cit., s. 135-137; E. Nowińska, M. du Vall, op. cit.., s. 42.
1807
E. Nowińska, M. du Vall, op. cit., s. 42.
1808
E. Nowińska, M. du Vall, op. cit., s. 42; J. Szwaja, op. cit., s. 137-141.
1809
Zob. m. in.: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 42 do art. 296a, s. 550-551; tenże [w:] System
Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 508; J. Głuchowski, Znamię…, s. 302; R. A. Stefański,
Przestępstwo…, s. 54.
1810
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 48 do art. 296a, s. 1337.
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Aby zbadać zatem, czy dane zachowanie, za które przyjęta lub żądana była korzyść
albo jej obietnica jest „czynem nieuczciwej konkurencji”, należy zatem: 1) ustalić czy
mieściło się ono w hipotezie jednej z norm wynikających z przepisów części szczególnej
u.z.n.k.; 2) jeśli tak – przeprowadzić weryfikację, czy spełniało warunki z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,
3) jeśli nie – zbadać, czy i tak można uznać je za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie
art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Interpretacja znamion poszczególnych czynów opisanych w rozdziale 2 u.z.n.k. musi
dokonywać się w duchu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., będącego swoistą dyrektywą interpretacyjną.
Wykładnia tego przepisu budzi wiele wątpliwości, posłużono się w nim się bowiem
pojęciami nieostrymi. Aby dane zachowanie mogło być uznane za czyn nieuczciwej
konkurencji, musi ono być: 1) działaniem; 2) sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami;
3) zagrażającym lub naruszającym interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Wbrew literalnej interpretacji art. 3 ust. 1 u.z.n.k., sugerującej, że zachowanie sprawcy
może polegać wyłącznie na działaniu, należy przyjąć, że przepis ten obejmuje również
zaniechanie 1811. Przemawiają za tym następujące argumenty. Po pierwsze, w samej ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stypizowane są zachowania polegające na zaniechaniu
(zob. np. art. 10 ust. 1 in fine, art. 25) 1812. Po drugie, za wykładnią taką świadczy porównanie
z nieobowiązującym już art. 585 kodeksu spółek handlowych, a także z art. 157 § 3 k.k., na
gruncie których - wbrew ich dosłownemu brzmieniu – dopuszcza się (w przypadku art. 585
k.s.h. dopuszczało się) odpowiedzialność karną za popełnienie tych czynów również przez
zaniechanie 1813. Poza tym wykładnia wykluczająca możliwość popełnienia czynu nieuczciwej
konkurencji przez zaniechanie spowodowałaby wewnętrzną sprzeczność art. 296a § 1 k.k.
Przepis ten z jednej strony przesłanką odpowiedzialności karnej czyniłby bowiem przyjęcie
lub żądanie korzyści albo jej obietnicy za „niedopełnienie obowiązków” (czyli przede
wszystkim zaniechanie), a z drugiej wykluczałby możliwość uznania zaniechania za „czyn
nieuczciwej konkurencji”.

1811

Tak: J. Szwaja, op. cit., s. 141.
Tak: J. Szwaja, tamże.
1813
Zob. m. in. J. Raglewski, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, LEX/el. 2008, teza 23 do art. 585; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2002 r., III
KKN 280/00, OSNKW z 2002 r., Nr 7-8, poz. 54.
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Zdaniem Janusza Szwaji, „sprzeczne z prawem” są: „czyny zabronione i zagrożone
sankcją karną lub przewidzianą w ustawie szczególnej [...], czyny zagrożone sankcjami
dyscyplinarnymi (jeżeli przepis danej ustawy przewiduje wprost odpowiedzialność
dyscyplinarną określonych osób za czyny stypizowane w tej ustawie), czyny zabronione
przepisami o charakterze cywilnym [...], wreszcie czyny sprzeczne z nakazami zawartymi
w prawie cywilnym [...], lub prawie administracyjnym” 1814. Te ostatnie są bardzo liczne1815.
Przesłanka „sprzeczności z prawem” jest spełniona, gdy zachowanie niezgodne jest
z „nakazem zawartym w ustawie, rozporządzeniu wydanym na podstawie i dla wykonania
ustawy [...], umową międzynarodową mającą bezpośrednie zastosowanie w stosunkach
wewnętrznych” 1816. Listę tę należy uzupełnić o prawo unijne, bezpośrednio obowiązujące
w polskim porządku prawnym, a więc przede wszystkim o rozporządzenia wydawane przez
odpowiednie organy Unii Europejskiej.
Jeżeli chodzi o akty normatywne stojące w hierarchii źródeł prawa niżej niż
rozporządzenia wykonawcze, Autor twierdzi, że uznanie zachowania niezgodnego
z zawartymi w nich nakazach lub zakazach możliwe jest jedynie wtedy, gdy przepisy tych
aktów regulują konkurencję lub ich naruszenie „daje sprawcy przewagę wobec konkurentów
postępujących zgodnie z prawem” 1817. Nie można się z tym zgodzić. Zgodnie z normami
zawartymi w Rozdziale III Konstytucji RP akty normatywne położone w hierarchii źródeł
prawa niżej niż rozporządzenia wykonawcze (np. uchwały Rady Ministrów czy zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów i ministrów) mogą mieć wyłącznie charakter wewnętrzny
i obowiązywać wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akt. Nie
mogą nigdy stać się źródłem nakazu lub zakazu dla podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą.
Większe problemy interpretacyjne budzi przesłanka „sprzeczności z dobrymi
obyczajami”. Jest to klauzula generalna, o charakterze nieostrym. Jak podnosi się
w doktrynie, „dopiero w konkretnych sytuacjach można mu [tj. omawianemu pojęciu – dop.
M. I.] przypisać określoną treść. [...] Dopiero więc w miarę stabilizowania się ocen
sędziowskich zostanie osiągnięty pewien stan przejrzystości” 1818. Zadanie sprecyzowania tej
1814

J. Szwaja, op. cit., s. 144-145.
J. Szwaja, op. cit., s. 145.
1816
Tamże.
1817
J. Szwaja, op. cit., s. 146.
1818
E. Nowińska. M. du Vall, op. cit.., teza 12 do art. 3.
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przesłanki pozostawia się orzecznictwu sądowemu, „wspomaganemu przez naukę, zwłaszcza
prawa i ekonomii, oraz organizacjom przedsiębiorców i konsumentów ustalających właściwe,
uczciwe prawidła (zasady) postępowania” 1819. We współczesnej doktrynie dominuje tzw.
ekonomiczno-funkcjonalne podejście do wykładni pojęcia „dobre obyczaje” 1820. Kryterium
pozwalającym na ocenę, czy dane zachowanie jest sprzeczne, czy też zgodne z dobrymi
obyczajami, nie są poglądy „uczciwego, przeciętnego członka danej społeczności, lecz oceny
zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji przez rzetelne
i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów
cechami oferowanych towarów i usług” 1821.
Zdaniem Ewy Nowińskiej i Michała du Valla, „wskazówek pozwalających określić
treść pojęcia dobrych obyczajów należy szukać przede wszystkim w ukształtowanej postawie
przedsiębiorców” 1822. Autorzy podkreślają jednak, że postawa taka nie zawsze jest uczciwa.
Rolą sądu orzekającego w sprawie ma być nie tylko zidentyfikowanie występujących
w obrocie gospodarczym ustalonych obyczajów (np. poprzez odwołanie się do uchwalanych
przez poszczególne grupy zawodowe lub organizacje przedsiębiorców kodeksów etycznych
czy kodeksów dobrych praktyk), ale także ich weryfikacja za pomocą kryterium „uczciwości”
(na co pozwala posłużenie się przez ustawodawcę określeniem „dobre obyczaje”, a nie
„obyczaje”) 1823. W opinii E. Nowińskiej i M. du Valla, sąd nie ma tylko ustalać treści pojęcia
dobrych obyczajów, ale także ją weryfikowanie oraz kreować w razie stwierdzenia, że norma
postępowania nie wykształciła się 1824. Zdaniem J. Szwaji, powinno się „rozważyć także, jakie
skutki przyniesie w przyszłości potraktowanie pewnego obyczaju [...] jako zgodnego
z dobrymi obyczajami albo jako z nimi sprzecznego, co w konsekwencji przyczyni się do jego
rozpowszechnienia, bądź też odwrotnie do jego zwalczenia” 1825.
W moim przekonaniu, takie ujęcie pojęcia dobrych obyczajów jest w pełni
wystarczające dla stworzenia podstaw odpowiedzialności cywilnej, jak stało się to w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie jest bowiem możliwe stworzenie przez
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ustawodawcę pełnego i wyczerpującego katalogu występujących w obrocie gospodarczym
zachowań formalnie zgodnych z prawem, lecz naruszających zasady uczciwej konkurencji.
Pojawia się więc potrzeba ustanowienia klauzuli generalnej, przekazującej sądom
kompetencję do ustalania treści takich reguł. Wykładnia taka jest natomiast daleko
niewystarczająca z punktu widzenia prawa karnego. Jego szczególna rola, jaką jest
penalizowanie zachowań uznanych za społecznie szkodliwe, wymaga jak największej
precyzji w tworzeniu znamion typów czynów zabronionych pod groźbą kary. Zgodnie
z zasadą nullum crimen sine lege certa ustawa karna „musi określać zachowanie zabronione
w taki sposób, aby można było jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez
ustawę od zachowań niezabronionych” 1826. Ustawodawca karny powinien posługiwać się tzw.
klauzulami generalnymi tylko w niezbędnym zakresie 1827. Tymczasem zamieszczenie w art.
296a § 1 k.k. sformułowania „czyn nieuczciwej konkurencji”, którego jedną z ustawowych
przesłanek jest wyjątkowo niedookreślona „sprzeczność z dobrymi obyczajami” wywołuje
daleko idącą niepewność co do tego, jakie zachowanie jest faktycznie zabronione. Zabronione
jest przyjęcie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy za „działanie sprzeczne z dobrymi
obyczajami”, które to pojęcie jest dopiero precyzowane (kreowane) przez sądy. Możliwość
wykreowania przez sąd karny pewnej reguły zachowania w obrocie gospodarczym,
a następnie ukaranie uczestnika obrotu za przyjęcie korzyści za jej naruszenie budzi
zasadniczy sprzeciw.
Kolejną przesłanką, zawartą w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jest wymóg, by zachowanie
„zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Chodzi tu o interes
o charakterze gospodarczym 1828. Zagrożenie musi mieć charakter realny i obiektywny, co
oznacza, że musi istnieć prawdopodobieństwo naruszenia interesu 1829. Omawiany warunek
jest zrealizowany wtedy, gdy nastąpi konkretne zagrożenie dla interesu gospodarczego klienta
lub przedsiębiorcy – innego, niż podmiot, w którym zatrudniona jest osoba żądająca lub
przyjmująca łapówkę.
Wydaje się, że pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej użyte w art. 2 pkt 4 i art.
4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
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rynkowym 1830 zawiera się w pojęciu czynu nieuczciwej konkurencji. Zawsze bowiem
zachowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób
zniekształcające (lub mogące zniekształcić) zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta
(realizujące zatem przesłanki „nieuczciwej praktyki rynkowej”) będzie zagrażać lub naruszać
jego interesy. Konsument zaś jest klientem w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak podkreśla
się w doktrynie, przedmiot obu ustaw jest tożsamy, a jest nim „idea zapewnienia uczciwości
w obrocie – jako refleks ochrony interesu publicznego” 1831. Celem zaś stworzenia odrębnej
ustawy było „wyraźne wyspecyfikowanie ochrony interesów konsumentów przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi” 1832. W przeciwieństwie bowiem do u.z.n.k., nowa
ustawa tworzy mechanizm, który pozwala nie tylko przedsiębiorcom, ale także konsumentom
wychodzić z indywidualnymi roszczeniami, m. in. z roszczeniem o zaprzestanie nieuczciwych
praktyk rynkowych.
Użycie przez ustawodawcę pojęcia „czyn nieuczciwej konkurencji” nie było, jak się
zdaje, w pełni przemyślane. Zostało ono stworzone na potrzeby odpowiedzialności
o odmiennym charakterze, niż karna, a mianowicie szczególnej odpowiedzialności cywilnej
„podmiotu zbiorowego”, jakim jest przedsiębiorca. Na jej gruncie łatwo jest ustalić, że jakiś
przedsiębiorca „dokonuje” czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest np. wprowadzające w
błąd oznaczenie towaru. Znacznie trudniej natomiast przypisać sprawstwo czynu nieuczciwej
konkurencji konkretnej osobie fizycznej, działającej w ramach struktury organizacyjnej
przedsiębiorcy (wyjątkiem jest tu określone w art. 11 u.z.n.k. naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa), a co za tym idzie - osobie żądającej lub przyjmującej korzyść albo jej
obietnicę w zamian za dokonanie takiego czynu. Czyny takie odbywają się „wewnątrz”
struktury danego przedsiębiorcy, rodząc skutki w postaci naruszenia interesów innych
podmiotów. Można przyjąć, że popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji spowodowane
będzie niekiedy swoistą polityką kierownictwa przedsiębiorstwa, stosującego rozmaite
„zachęty” motywujące pracowników do popełniania takich czynów (np. premie za dużą
sprzedaż danego towaru).
Rezygnacja z pojęcia „czyn nieuczciwej konkurencji” użytego w art. 296a § 1 k.k.
byłaby pożądana. Przyjęcie lub żądanie łapówki za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
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i tak byłoby karalne – jest to wszak zachowanie „mogące wyrządzić szkodę” jednostce,
w której zatrudniona jest naruszająca tajemnicę osoba. Natomiast przyjęcie lub żądanie takie
w zamian za podjęcie zachowania prowadzącego do zakłócenia wolnej i uczciwej konkurencji
penalizowane byłoby i tak na podstawie art. 296a § 1 k.k., zakazującego przyjmowania lub
żądania korzyści albo jej obietnicy za „niedopuszczalną czynność preferencyjną”.
2.3.1.3. „Stanowiące niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy
lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia” 1833.
Przystępując do analizy pojęcia „niedopuszczalna czynność preferencyjna na rzecz
nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia”, warto odwołać się do znaczenia
językowego zawartych w nim słów. Według słownika, „preferencja” to „1. warunki
stworzone jakiejś osobie, organizacji itp., korzystniejsze niż warunki stworzone innym,
2. przedkładanie czegoś nad coś innego, stawianie kogoś wyżej niż kogoś innego” 1834 czy też
„pierwszeństwo, przewaga, górowanie czegoś nad czymś, kogoś nad kimś, przedkładanie
czegoś nad coś, stawianie kogoś wyżej niż kogoś innego” 1835 albo „książk. a) pierwszeństwo,
przewaga, górowanie czegoś nad czymś, kogoś nad kimś, przedkładanie czegoś nad coś,
stawianie kogoś wyżej nad kogoś drugiego; b) lepsze, korzystniejsze warunki stwarzane
komuś, czemuś, uprzywilejowanie kogoś, czegoś” 1836. Słowo „preferencyjny” jest zaś
przymiotnikiem od słowa „preferencja” i oznacza „oparty na preferencji, wynikający
z preferencji” 1837. Znaczenie językowe sformułowania „czynność preferencyjna” to zatem
„taka czynność, która stwarza jakiejś osobie, organizacji itp. warunki korzystniejsze niż
warunki stworzone innym”, „czynność polegająca na przedkładaniu czegoś nad czymś innym,
stawianiu kogoś wyżej niż kogoś innego”. Takie znaczenie jest jednolicie przyjmowane przez
doktrynę prawa karnego 1838. Z kolei przymiotnik „niedopuszczalny” to „taki, którego nie
można tolerować”, „niedozwolony, nietolerowany w jakiejś sytuacji” 1839, „taki, którego nie
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należy czynić, do którego nie można dopuścić, którego nie wolno tolerować, niedozwolony,
niemożliwy” 1840.
Z czysto

językowego

punktu

widzenia

zatem,

„niedopuszczalna

czynność

preferencyjna” to czynność, która stwarza odbiorcy lub nabywcy towaru, usługi lub
świadczenia warunki korzystniejsze niż stworzone innym i jest jednocześnie niedozwolona
(nietolerowana) w danej sytuacji. Takie ujęcie nie daje jednak jeszcze pełnej odpowiedzi na
pytanie o kryterium, pozwalające na ocenę, kiedy dana czynność preferencyjna jest
niedopuszczalna, niedozwolona, czy też nietolerowania w danej sytuacji.
Część autorów kryterium takiego upatruje w sprzeczności danej czynności
uprzywilejowującej z powszechnie obowiązującym prawem lub zwyczajami handlowymi
panującymi w danych stosunkach 1841. Źródłem „niedopuszczalności” danej czynności
preferencyjnej w tym ujęciu mają być: ustawa, regulamin, zobowiązanie przyjęte w ramach
stosunku umownego, czy też obyczaje handlowe panujące w stosunkach danego rodzaju.
Przykładowo B. Mik wskazuje w tym kontekście na przekroczenie ostrożnościowych
zakazów udzielania przez bank jednemu podmiotowi kredytu przekraczającego określoną
wysokość (art. 71 ustawy – Prawo bankowe) czy będącego ogólna zasadą prawa standardu
niemożności użycia przysługującego prawa podmiotowego w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego 1842.
Inni autorzy obok wzmiankowanego kryterium szeroko rozumianej „bezprawności”
stawiają warunek, by czynność była niekorzystna dla jednostki organizacyjnej prowadzącej
działalność gospodarczą, w ramach której działa sprawca (odbyła się jej kosztem) 1843. Jako
przykład R. Zawłocki wskazuje sytuację zgodnego z prawem i kompetencjami menedżera
zbycie przedsiębiorstwa po rażąco zaniżonej cenie 1844.
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P. Kardas do przesłanek powyższych dodaje trzeci warunek, jakim ma być brak
„dostatecznego gospodarczego uzasadnienia uprzywilejowania nabywcy, odbiorcy towaru,
świadczenia lub usługi” 1845.
W moim przekonaniu, interpretując pojęcie „niedopuszczalności” czynności
preferencyjnej, nie należy odrywać go od celu, dla którego ustanowiono zakaz przyjmowania
lub żądania korzyści albo jej obietnicy w zamian za takie zachowanie. Zgodnie z pkt
9 preambuły decyzji ramowej, „Państwa Członkowskie przywiązują szczególną wagę do
zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, uznając, że w obu
tych sektorach korupcja stanowi zagrożenia dla praworządnego społeczeństwa, a także
zakłóca konkurencję w odniesieniu do kupna towarów lub usług oraz hamuje rozwój
gospodarczy”. Celem ustanowienia Decyzji Ramowej była zatem ochrona praworządności,
rozwoju gospodarczego oraz konkurencji w odniesieniu do kupna towarów lub usług. Ten
ostatni cel znalazł swój wyraz w treści art. 2 ust. 3 decyzji ramowej, który pozwalał
państwom członkowskim na ograniczenie zakresu penalizowanych zachowań do takich,
„które oznaczają lub mogą oznaczać, zakłócenie konkurencji w odniesieniu do kupna
towarów lub usług”. Państwa, które skorzystały z klauzuli zawartej w art. 2 ust. 3 Decyzji
Ramowej na pierwszym planie wyraźnie stawiają cel, jakim jest zapewnienie uczciwości
konkurencji, kosztem innych celów, tj. ochrony praworządności czy też rozwoju
gospodarczego, które uzasadniałyby penalizację wszelkich zachowań korupcyjnych
w sektorze prywatnym. Polska skorzystała z omawianej klauzuli, składając odpowiednie
oświadczenie Radzie Unii Europejskiej 1846 (choć przypomnieć należy, że zastrzeżenie to
straciło ważność w dniu 22 lipca 2010 r.).
Wydaje się zatem, że ochrona uczciwości konkurencji staje się szczególnie istotna
w kontekście interpretacji pojęcia „niedopuszczalna czynność preferencyjna”. Dokonywanie
bowiem czynności uprzywilejowujących jednego kontrahenta kosztem innych na podstawie
kryteriów niemających podłoża w atrakcyjności jego oferty, lecz w przyjęciu od niego
korzyści majątkowej lub osobistej, godzi wyraźnie w zasady uczciwej konkurencji. Uczciwą
konkurencją jest bowiem konkurowanie przedsiębiorców poprzez jakość własnych świadczeń.
1845

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 43 do art. 296a, s. 552.
Zob. Sprawozdanie Komisji Wspólnot Europejskich dla Rady z dnia 18 czerwca 2007 r.., w oparciu o art.
9 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze
prywatnym,
SEK(2007)
808,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0328:FIN:PL:PDF, s. 7.
449
1846

W moim przekonaniu, niedopuszczalną czynnością preferencyjną jest czynność, która
stwarza odbiorcy lub nabywcy towaru, usługi lub świadczenia warunki korzystniejsze niż
warunki stworzone innym, dokonana na podstawie kryteriów innych niż gospodarcza wartość
ofert przedstawianych dokonującemu wyboru przez jego kontrahenta (naruszająca zasady
uczciwej konkurencji). Jeżeli zatem powodem przyjęcia oferty przez przedsiębiorcę była
wręczona lub obiecana mu korzyść, dokonanie przez niego wyboru tej właśnie oferty kosztem
innej stanowi „niedopuszczalną czynność preferencyjną”. Posiłkowym kryterium może być
sprzeczność danej czynności preferencyjnej z obowiązującym prawem czy ustaloną praktyką
zawierania umów w danym przedsiębiorstwie (utrwaloną np. w regulaminie). Nie należy
natomiast posługiwać się innymi warunkami, w szczególności takimi jak niekorzystność
czynności dla podmiotu, w ramach którego działa sprawca, czy też braku dostatecznego
gospodarczego uzasadnienia dla czynności. Ich zastosowanie powoduje zbytnie zawężenie
zakresu przedmiotowego typu czynu zabronionego z art. 296a § 1 k.k., niezgodne z treścią art.
2 ust. 1 i 3 decyzji ramowej (co wykluczone jest z powodu dyrektywy wykładni zgodnej
z prawem Unii Europejskiej). W takim ujęciu czynność preferencyjna jest niedopuszczalna,
nawet jeśli jej dokonanie było korzystne dla przedsiębiorcy, w ramach struktury którego
działa sprawca lub gdy miała dostateczne gospodarcze uzasadnienie (np. polegała na wyborze
spośród dwóch identycznych ofert), lecz dokonana została z powodu innego, niż gospodarcza
wartość oferty. Innymi słowy, każda czynność preferencyjna, która dokonana zostanie
z powodu przyjęcia lub żądania przez osobę jej dokonującej korzyści albo jej obietnicy,
będzie niedopuszczalna. Podkreślenia wymaga, że takie ujęcie wpisuje się w jedną
z socjologicznych definicji korupcji, zgodnie z którą „korupcja to nieuczciwość lub słabość
w ramach procesu podejmowania decyzji, w którym osoba podejmująca decyzję (w sektorze
prywatnym lub publicznym) zgadza się odejść lub żąda odejścia od kryteriów, które powinny
przyświecać procesowi podejmowania przez nią decyzji, w zamian za korzyść lub jej
obietnicę lub w nadziei na otrzymanie korzyści, w sytuacji gdy te motywy, które wpłynęły na
jej decyzję, nie mogą stanowić uzasadnienia jej podjęcia” 1847.
Adresat niedopuszczalnej czynności preferencyjnej został określony w ustawie jako
„nabywca lub odbiorca towaru, usługi lub świadczenia”. Należy stwierdzić, że określenie to
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obejmuje szeroki krąg podmiotów, w istocie wszystkich kontrahentów jednostki
organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą, w ramach której działa sprawca czynu
zabronionego z art. 296a § 1 k.k. Jak słusznie zauważa się w nauce, „niedopuszczalna
czynność preferencyjna odnosi się do podmiotów <<zewnętrznych>>, w odniesieniu do
przedsiębiorstwa sprawcy. Chodzi tutaj o osoby nabywające (odbierające) towar, usługę lub
świadczenie <<wyprodukowane>> przez to przedsiębiorstwo” 1848. Należy jednak wskazać, że
wbrew literalnemu brzmieniu omawianego fragmentu przepisu art. 296a § 1 k.k., nie odnosi
się on jedynie do nabywców (a zatem odbiorców) towarów lub usług, oferowanych przez
dane przedsiębiorstwo, ale także do podmiotów sprzedających mu określone towary lub
usługi. Rzecz bowiem w tym, że przepis posługuje się także sformułowaniem „odbiorca
świadczenia”. Świadczenie może zaś mieć charakter pieniężny. Świadczeniem pieniężnym
jest w szczególności cena za sprzedany towar lub wynagrodzenie za wykonaną usługę. Bez
wątpienia sprzedawca towaru lub zleceniobiorca wykonujący usługę są „odbiorcami
świadczenia”, jakim jest ekwiwalent pieniężny za ich własne świadczenie. Dla większej
jasności przepisu pożądane byłoby jednak, by posługiwał się on zwrotem „nabywca lub
sprzedawca towaru lub usługi”.
Jak trafnie wskazuje R. Zawłocki, „[…] jeżeli określona osoba fizyczna wręczy
menedżerowi łapówkę za przyjęcie jej do pracy w przedsiębiorstwie, to przyjęcie tej łapówki
nie jest objęte normą z art. 296a § 1 k.k.” 1849. Pogląd ten jest logiczną konsekwencją wykładni
literalnej omawianego przepisu. W moim przekonaniu jest to jednak doskonała ilustracja
faktu, że penalizacja sprzedajności w gospodarce jest w polskim systemie prawa karnego zbyt
wąskie. Przyjęcie korzyści przez osobę zajmującą się rekrutacją pracowników do
przedsiębiorstwa w zamian za jej pomyślny wynik, w oczywisty sposób stanowi naruszenie
obowiązku

lojalności

wobec

przedsiębiorcy,

tworzy

w

przedsiębiorstwie

swoiste

przyzwolenie na dalsze łamanie zasad etycznych w biznesie, zaś w sytuacji, gdy
zaangażowana osoba posiada niższe kwalifikacje zawodowe od swoich konkurentów, narusza
również interes przedsiębiorcy przejawiający się w dążeniu do posiadania jak najwyżej
wykwalifikowanego personelu.
W doktrynie prawa karnego występuje pogląd, w myśl którego „określenie kręgu
podmiotów, do których odnosi się niedopuszczalna czynność preferencyjna (nabywca lub
1848
1849

R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 50 do art. 296a, s. 1337.
Tamże.
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odbiorca towaru, usługi lub świadczenia), zdaje się wykluczać zastosowanie wymienionego
przepisu w przypadku patologii występujących przy przetargach i innych formach zawierania
umów. W takich sytuacjach nie mamy do czynienia ani z nabywcą lub odbiorcą towaru,
usługi lub świadczenia, lecz z oferentem, który co najwyżej po uzyskaniu zlecenia
(zamówienia, kontraktu), o które zabiega, stanie się dostawcą towaru, usługi lub
świadczenia” 1850. Stanowisko powyższe nie jest trafne. Jak słusznie wskazuje bowiem
R. Zawłocki, „należy uznać, iż niedopuszczalną czynnością preferencyjną […] jest m. in.
bezprawne uprzywilejowanie danego oferenta w procedurze przetargowej, np. przy
zamówieniach publicznych. Staje się on bowiem ostatecznie, po dokonaniu wyboru jego
oferty, <<nabywcą lub odbiorcą towaru, usługi lub świadczenia>>” 1851. Należy bowiem
stwierdzić, że przekształcenie „oferenta” w „nabywcę lub odbiorcę towaru, usługi lub
świadczenia” następuje w chwili dokonania przez sprawcę wyboru oferty, tj. w chwili
dokonania przez niego niedopuszczalnej czynności preferencyjnej. Przeciwko stanowisku
prezentowanemu przez J. Skorupkę przemawiają również względy natury funkcjonalnej.
Sytuacja, w której spod zakresu ochrony art. 296a § 1 k.k. wyłączone zostałyby przetargi
publiczne (a więc sytuacje, dające najwięcej „okazji” do dokonywania niedopuszczalnych
czynności preferencyjnych zakłócających zasady uczciwej konkurencji oraz przyjmowania
lub żądania w zamian za to łapówek) kłóciłoby się z ratio legis przepisu, jakim jest przede
wszystkim ochrona uczciwości konkurencji.
2.4. Typ kwalifikowany z art. 296a § 4 k.k. – „wyrządza znaczną szkodę
majątkową”.
W pierwszej kolejności odpowiedzieć należy na pytanie, czy „wyrządzenie znacznej
szkody majątkowej”, o którym mowa w omawianym przepisie, dotyczyć może wyłącznie
jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą, w której sprawca sprawuje
funkcję kierowniczą lub jest zatrudniony, czy też dotyczyć to może także innych podmiotów.
Stanowisko pierwsze przyjmowane jest w zasadzie jednomyślnie w doktrynie prawa karnego,
jednak bez głębszego uzasadnienia 1852.

1850

J. Skorupka, Ochrona…, s. 114.
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 51 do art. 296a, s. 1338. Por. również
J. Głuchowski, Znamię…, s. 304.
1852
Zob. m. in.: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 89 do art. 296a, s. 561; tenże [w:] System
Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 509; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek,
R. Zawłocki, Nb. 133 do art. 296a, s. 1349, Nb. 141 do art. 296a, s. 1349-1350; tenże, Przestępstwo…, s. 12;
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Wzmiankowane wyżej zawężenie zakresu zastosowania art. 296a § 4 k.k. wyłącznie
do wyrządzenia przez sprawcę sprzedajności gospodarczej znacznej szkody majątkowej
podmiotowi gospodarczemu, w ramach którego funkcjonuje, nie znajduje w moim
przekonaniu uzasadnienia ani w wykładni językowej, ani funkcjonalnej przepisu. Przepis nie
wprowadza wprost zawężenia, takiego jakie zawarte jest choćby w treści art. 296 § 1 k.k.
(gdzie mowa jest o wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej „jej”, tj. określonej wcześniej w
przepisie osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej
osobowości prawnej), a także w art. 296a § 1 k.k. Brak określenia analogicznego do użytego
w art. 296 § 1 k.k. czy art. 296a § 1 k.k. wskazuje na intencję objęcia ochroną z art. 296a
§ 4 k.k. także podmiotów gospodarczych „zewnętrznych” w stosunku do sprawcy. Ponadto
wprowadzenie omawianego zawężenia w drodze interpretacji sprzeczne jest z regułą
wykładni lege non distiguente. Końcowo wreszcie, należy wskazać, że przedmiotem ochrony
art. 296a § 1 k.k. (i art. 296a § 4, statuującego typ kwalifikowany w stosunku do określonego
tam typu podstawowego) nie są wyłącznie interesy majątkowe podmiotu gospodarczego,
w ramach którego działa sprawca, ale także innych podmiotów (dotyczy to zwłaszcza
fragmentów przepis mówiących o czynie nieuczciwej konkurencji oraz niedopuszczalnej
czynności preferencyjnej). Wydaje się, że wzmiankowane zawężenia narusza również
konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP). W świetle powyższego
brak jest racjonalnych powodów przemawiających za zawężeniem ochrony przewidzianej
w art. 296a § 4 k.k. wyłącznie do ochrony interesów majątkowych podmiotu, w ramach
którego działa sprawca. Jego działanie, polegające np. na niedopuszczalnej czynności
preferencyjnej, może spowodować wystąpienie znacznej szkody w majątku kontrahenta
podmiotu, w ramach którego działa (polegającej w szczególności na utraconych korzyściach
polegających na nie uzyskaniu zamówienia pomimo np. przedstawienia znacznie
korzystniejszej oferty od ostatecznie wybranej ze względu na łapówkę). Choć wykazanie
wystąpienia znacznej szkody majątkowej w majątku podmiotu innego, niż tego w ramach
którego działa sprawca, będzie prawdopodobnie pod względem procesowym bardziej
skomplikowane, nie można moim zdaniem a priori wykluczyć takiej możliwości.
Pojęcie „znacznej szkody majątkowej” należy interpretować w sposób identyczny, jak
na gruncie art. 296 § 1 i 1a k.k., gdzie termin ten również występuje. W szczególności w pełni
aktualne pozostają przedstawione powyżej rozważania co do sposobu rozumienia zwrotu
J. Skorupka, Ochrona…, s. 118; tenże, Przestępstwo…, s. 55; R. A. Stefański, Przestępstwo…, s. 64;
J. Raglewski, Odpowiedzialność…, s. 36.
453

„szkoda majątkowa”. Natomiast pojęcie „znacznej” szkody majątkowej należy interpretować
zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, wynikającą z art. 115 § 7 w zw. z § 5 k.k.1853.
Znaczną szkodą majątkową w rozumieniu art. 296a § 4 k.k. jest więc szkoda, której wartość
w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych 1854.
Jak trafnie wskazuje P. Kardas, „szkoda majątkowa stanowiąca znamię typu
kwalifikowanego może wynikać z jednego z wymienionych alternatywnie w art. 296a
§ 4 w zw. z art. 296a § 1 zachowań […]” 1855, czyli nadużycia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków mogącego wyrządzić znaczną szkodę majątkową albo stanowiącego czyn
niedozwolonej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy
lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia. Powyższe wskazuje w sposób jednoznaczny, iż
w przypadku omawianego typu kwalifikowanego określone czynności ekwiwalentne muszą
wystąpić w rzeczywistości (w przeciwieństwie do typu podstawowego z art. 296a § 1 k.k.)
i stać się podstawą wyrządzenia znacznej szkody majątkowej pokrzywdzonemu podmiotowi.
Przestępstwo z art. 296a § 4 k.k. stanowi przestępstwo skutkowe, gdzie skutkiem jest
powstanie w majątku pokrzywdzonego znacznej szkody majątkowej 1856. Świadczy o tym
użycie przez ustawodawcę czasownika „wyrządza”, który stanowi synonim czasownika
„powoduje”, a zatem w polskim prawie karnym służy do wyrażania przyczynowości 1857.
Oznacza to, że między skutkiem w postaci wyrządzenia znacznej szkody majątkowej
a zachowaniem

się

sprawcy

zachodzić

musi

szczególna

więź 1858.

Dla

ustalenia

odpowiedzialności z art. 296a § 4 k.k. należy zatem wykazać spełnienie przyjmowanych
w orzecznictwie

i

piśmiennictwie

kryteriów

obiektywnego

przypisania

skutku 1859.

W szczególności, „w wypadku gdy sprawca zrealizował znamię czynności sprawczej przez
działanie, konieczne jest ustalenie związku przyczynowego, w przypadku zaniechania –
ustalenie, że na sprawcy ciążył obowiązek określonego działania. Ponadto zarówno
w przypadku działania, jak i zaniechania konieczne jest ustalenie szczególnego powiązania
1853

Podobnie m. in. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 94 do art. 296a, s. 562.
Tamże.
1855
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 95 do art. 296a, s. 562.
1856
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 89 do art. 296a, s. 561; R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 144 do art. 296a, s. 1350.
1857
Zob. R. Sarkowicz, Wyrażanie przyczynowości w tekście aktu prawnego (na przykładzie kodeksu karnego
z 1969 r.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMLVI. Prace z nauk politycznych. Zeszyt 37,
Kraków 1989, s. 95.
1858
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 96 do art. 296a, s. 562.
1859
Tamże, teza 99 do art. 296a, s. 563.
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normatywnego, przesądzającego istnienie stosunku sprawstwa” 1860. Jak słusznie wskazuje się
w doktrynie, „[…] należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy sprawca nie narusza swym
zachowaniem normy sankcjonowanej zakazującej powodowania skutku w postaci szkody
majątkowej, nie stwarza lub nie zwiększa ponad społecznie akceptowaną miarę ryzyka
wystąpienia tego skutku, z uwagi na niespełnienie przesłanek obiektywnego przypisania
skutku nie może ponosić odpowiedzialności za typ kwalifikowany” 1861.
W przypadku przestępstwa sprzedajności gospodarczej typ kwalifikowany odnosi się
do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Ustawodawca nie zdecydował się natomiast na
wprowadzenie typu kwalifikowanego, w którym znamieniem kwalifikującym byłoby
przyjęcie lub żądanie przez sprawcę korzyści majątkowej znacznej wartości, tak jak uczynił
w przypadku przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym (art. 228 § 5 k.k.) czy
sprzedajności w sporcie (art. 46 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o sporcie). Rozwiązanie takie
należy ocenić negatywnie. Przyjęcie lub żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości
stanowi bowiem zachowanie o wyższym stopniu społecznej szkodliwości niż zachowanie
opisane w typie podstawowym. Niezrozumiałe i nielogiczne jest również odmienne
ukształtowanie typów kwalifikowanych w zależności od sfery życia społecznego, w której
działa sprawca.
3. Przestępstwo przekupstwa gospodarczego (art. 296a § 2 k.k.).
Należy stwierdzić, że indywidualny przedmiot ochrony przestępstwa przekupstwa
gospodarczego (art. 296a § 2 k.k.) jest identyczny, jak omówiony powyżej indywidualny
przedmiot ochrony przestępstwa sprzedajności gospodarczej (art. 296a § 1 k.k.).
Przestępstwo z art. 296a § 2 k.k. należy do grupy przestępstw powszechnych, co
oznacza, że może je popełnić każdy, o czym świadczy posłużenie się przez ustawodawcę
wyrazem „kto…” na oznaczenie podmiotu. Wydaje się, że najczęściej podmiotem będzie
osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy konkurencyjnego w stosunku do
podmiotu gospodarczego, w ramach którego działa sprawca sprzedajności gospodarczej
(udzielenie korzyści w zamian za czyn nieuczciwej konkurencji, np. naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa albo za zachowanie mogące wyrządzić szkodę majątkową), przedsiębiorcy
1860

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 97-98 do art. 296a, s. 562-563.
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 99 do art. 296a, s. 563; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 1 grudnia 2000 r., IV KKN 509/98, OSNKW z 2001 r., Nr 5-6, poz. 45.
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będącego (lub pragnącego być) kontrahentem tego podmiotu (udzielenie korzyści w zamian
za niedopuszczalną czynność preferencyjną, np. za zawarcie umowy) albo klient podmiotu
(którym może być także konsument), w ramach którego działa sprawca sprzedajności
(udzielenie korzyści w zamian za zachowanie mogące wyrządzić szkodę majątkową, np. za
podjęcie decyzji o udzieleniu ryzykownego kredytu albo za odstąpienie od wymierzenia
opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu).
W sytuacji, gdy sprawca przekupstwa gospodarczego udziela korzyści majątkowej lub
osobistej albo jej obietnicy, błędnie przypuszczając, że osoba, której korzyść jest wręczana,
posiada cechy podmiotu przestępstwa z art. 296a § 1 k.k., odpowiadać będzie za usiłowanie
nieudolne przekupstwa gospodarczego (art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 296a § 2 k.k.). Nie
uświadamia sobie wówczas bowiem, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak
przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego.
Dla odpowiedzialności karnej z art. 296a § 2 k.k. koniecznym jest, by zrealizowanie
przez sprawcę przestępstwa znamion czasownikowych (określonych jako „udzielenie” lub
„obiecanie udzielenia” korzyści majątkowej lub osobistej) nastąpiło w zamian za zachowanie
określone w przepisie jako „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków mogące
wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub
niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, świadczenia
lub usługi”. Termin „w wypadkach określonych” w ust. 1 rozumieć należy bowiem jako
odesłanie do tych znamion modalnych.
4. Przestępstwo sprzedajności wierzyciela (art. 302 § 3 k.k.).
Przestępstwa sprzedajności wierzyciela, określone w art. 302 § 3 k.k. oraz
przekupstwa wierzyciela – art. 302 § 2 k.k. - posiadały swój odpowiednik w przepisach art.
8 § 3 i art. 8 § 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego
i zmianie niektórych przepisów prawa karnego 1862. Zachowania aktualnie spenalizowane
w art. 302 § 2 i 3 k.k. pozostawały natomiast poza sferą zainteresowania prawa karnego na
gruncie k.k. z 1969 r. Były natomiast spenalizowane w art. 279 k.k. z 1932 r.
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Dz. U. Nr 126, poz. 615. Ustawa ta obowiązywała do dnia wejścia w życie k.k. z 1997 r.
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Przestępstwa określone w art. 302 § 2 i 3 k.k. stanowiły, do czasu wprowadzenia do
k.k. art. 296a, jedyny przejaw penalizacji w polskim systemie prawa karnego zjawiska
korupcji gospodarczej 1863.
4.1. Indywidualny przedmiot ochrony.
Przestępstwo z art. 302 § 3 k.k. (podobnie jak typ określony w art. 302 § 2 k.k.)
zalicza się tradycyjnie w polskiej doktrynie prawa karnego do grupy przestępstw, określanych
jako „przestępstwa przeciwko wierzycielom” 1864. W doktrynie prawa karnego twierdzi się
zasadnie, iż „przepisy art. 302 chronią zasady uczciwego obrotu gospodarczego
(prawidłowość, pewność obrotu), mając na względzie nie tylko ochronę indywidualnych
interesów wierzycieli, ale również interesu społecznego” 1865. Jak wskazuje J. Majewski, „gdy
dłużnik nie zaspokaja dobrowolnie wierzyciela, ten może skorzystać z drogi postępowania
egzekucyjnego i wymusić na dłużniku należne świadczenie. Tam jednak, gdzie dłużnik nie
jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli, instytucja egzekucji zawodzi.
Prowadzi bowiem do zaspokojenia jednych wierzycieli, gdy równocześnie inni pozostają
niezaspokojeni. Tymczasem zasady uczciwego obrotu nakazywałyby w takich wypadkach
rozłożyć straty możliwie równomiernie na wszystkich wierzycieli, z uwzględnieniem interesu
wierzycieli korzystających z pierwszeństwa przed interesem pozostałych oraz interesu ogółu
wierzycieli przed interesem samego dłużnika. Realizacji tych zadań w praktyce służą normy
postępowania upadłościowego, a także postępowań mających na celu zapobieżenie upadłości.
Przepisy art. 302 § 2 i 3 stoją na straży zasad uczciwego obrotu gospodarczego właśnie
przez ochronę prawidłowego toku tych postępowań, zgodnego z ich celem” 1866. Autor
podkreśla też zasadnie, iż przepisy art. 302 § 2 i 3 k.k. chronią również solidarność
wierzycieli, w sytuacji w której ich wspólny dłużnik zaprzestał płacenia długów albo jest
niemal pewne, że w najbliższej przyszłości zaprzestanie ich płacenia 1867. Służą one bowiem
1863

Zob. O. Górniok, O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego z 1995 r., Nr 2-3, s. 5-9.
1864
Por. R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300302. Komentarz, Warszawa 2001, s. 7-8, 128-153; tenże [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki,
s. 615-634, 668-675; O. Górniok [w:] O. Górniok, M. Mozgawa, J. Majewski, Z. Sienkiewicz, L. Wilk, Prawo
karne gospodarcze. Prawo gospodarcze i handlowe. Tom 10, red. O. Górniok, Warszawa 2003, s. 104-107;
J. Skorupka, Karnoprawna ochrona wierzycieli, Toruń 2001, s. 13-20; R. Zakrzewski, Przestępstwa na szkodę
wierzycieli, Prokuratura i Prawo z 1999 r., Nr 7-8, s. 28-35; R. Zakrzewski, W. Jasiński, Przestępstwa na szkodę
wierzycieli, Monitor Prawniczy z 1995 r., Nr 5, s. 138-140.
1865
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 6 do art. 302, s. 742.
1866
Tamże, teza 8 do art. 302, s. 742-743.
1867
Tamże, teza 9 do art. 302, s. 743.
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zwalczaniu najbardziej szkodliwego społecznie przejawu braku solidarności wierzycieli,
polegającego na działaniu na szkodę innego wierzyciela (innych wierzycieli) zainspirowanego
uzyskaniem łapówki 1868. R. Zawłocki zauważa zaś słusznie, iż indywidualnym dobrem
prawnym chronionym przez omawiany przepis, są majątkowe interesy wierzycieli, odnoszące
się do formalnej i faktycznej możności realizacji uprawnionych roszczeń majątkowych,
wynikających z zobowiązań powstałych w ramach obrotu gospodarczego 1869.
Wydaje się, że w omawianym zakresie aktualność zachowały motywy do art. 279 k.k.
z 1932 r., które w obszerny i wnikliwy sposób analizują potrzebę kryminalizacji czynów
łapowniczych na szkodę wierzycieli. Wskazano tam, że „projekt wprowadza postać czynnego,
jak biernego. W obu wypadkach jednak nie wspomina ani o tem, kto korzyści majątkowej
udziela, ani od kogo wierzyciel korzyść taką majątkową otrzymuje, ponadto nie wspomina, na
czyją korzyść wierzyciel ma działać, a podkreśla jedynie, że działanie to ma wyjść na szkodę
jednego czy więcej wierzycieli. W ten sposób projekt odrywa się od ciasnej prywatnoprawnej podstawy stosunku dłużnika do wierzycieli, a przenosi sprawę odpowiedzialności na
szeroką platformę działania na szkodę wierzycieli, przedstawiających publiczne zaufanie
i kredyt. Wierzyciel, działający na szkodę towarzyszów niedoli, zasługuje nie tylko na
napiętnowanie, ale na surową karę za swoją nielojalność i za działanie, które równie
wstrząsnąć musi publicznem zaufaniem, jak lekkomyślne, nieuczciwe postępowanie dłużnika.
Na zaufaniu polega możliwość szybkiego rozwoju gospodarczego. Jednym z powodów, dla
których życie gospodarcze Państwa Polskiego jest w powijakach, jest bardzo wysoki stopień
niebezpieczeństwa dla przedsiębiorczości prywatnej dla udzielania kredytów, wynikający
z braku elementarnej uczciwości ludzi, operujących obcemi pieniędzmi. Uczciwość wytwarza
zaufanie, obniża stopę procentową kredytu, a niska stopa procentowa rozstrzyga o możliwości
zysku i staje się podnietą dla życia ekonomicznego. Ustawodawca nie może być dość
surowym dla ludzi, którzy o tem zapominając, dopuszczają się zamachów na równowagę
życia gospodarczego. Swoista sytuacja powstaje w czasie postępowania ugodowego,
mającego zapobiec powstaniu upadłości. Zadaniem tego rodzaju instytucji prawnej jest
rozwikłanie zagmatwanych sytuacyj, wytworzonych przez dłużnika, w sposób, któryby
szanse straty rozłożył w sposób możliwie równomierny pomiędzy wszystkich wierzycieli,
a nadto z uwzględnieniem interesu wierzycieli przed interesem samego dłużnika. Jeżeli
karygodnem jest, jak to wynika z art. 277, faworyzowanie poszczególnych wierzycieli przez
1868
1869

Ibidem.
Zob. R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 635.
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dłużnika na szkodę innych, to tak samo za karygodne uważać musimy faworyzowanie
dłużnika przez jednego z wierzycieli na szkodę wierzycieli innych (art. 279 § 2). Najbardziej
typowem jest postępowanie wierzyciela, odgrywającego pewną rolę w postępowaniu
upadłosciowem, lub w postępowaniu wyprzedzającem upadłość, który za odpowiedniem
wynagrodzeniem za strony dłużnika działa na jego korzyść, a na oczywistą szkodę ogółu
wierzycieli. Jest rzeczą trudną stwierdzić, czy działanie owego wierzyciela jest umyślne,
natomiast łatwiejszem jest stwierdzić, iż wierzyciel taki otrzymał od dłużnika podarunek.
Można zatem stworzyć swoiste przestępstwo przekupstwa biernego po stronie wierzyciela.
Obok tego oczywiście występować musi postać przekupstwa czynnego, polegającego na
ofiarowywaniu wspomnianych korzyści w czasie postępowania upadłościowego itp.” 1870.
Przepisy art. 302 § 2 i 3 k.k. usytuowane są w Rozdziale XXXVI k.k., zatytułowanym:
„Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”. W moim przekonaniu, wynika stąd
wniosek, iż zawarte w nich typy czynów zabronionych odnoszą się wyłącznie do zachowań
korupcyjnych pozostających w związku z wierzytelnościami powstałymi w toku obrotu
gospodarczego. Oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron stosunku cywilnoprawnego,
z którego powstała wierzytelność, w związku z którą wykonywane jest zachowanie
korupcyjne, musi być podmiotem profesjonalnym, prowadzącym działalność gospodarczą1871.
Nie ma zaś przy tym znaczenia, czy podmiot ten występuje w danym zobowiązaniu w roli
wierzyciela, czy też dłużnika. Prawnokarnej ochronie z art. 302 § 2 i 3 k.k. nie podlegają
natomiast zobowiązania powstałe ze stosunków cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami,
czy też publicznoprawnych, w których wierzycielem jest Skarb Państwa. Należy przy tym
zauważyć, że w tym ostatnim przypadku zachowania korupcyjne związane z takimi
wierzytelnościami penalizowane są na gruncie art. 228 i art. 229 k.k.
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Komisja Kodyfikacyjna RP, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 4., s. 244-245, Uzasadnienie części szczególnej
drugiego projektu sekcji, cyt. za: L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, wyd. 2, Kraków 1936, s. 599-600.
1871
Podobnie na gruncie art. 300 k.k.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2002 r., II KKN
220/00, Lex Nr 55534; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r., II AKa 261/11,
Lex Nr 1085916; R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 635. Szerokie
omówienie występujących na gruncie tego przepisu stanowisk w doktrynie i orzecznictwie por. J. Majewski [w:]
Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 21-23 do art. 300, s. 684-689. Należy przy tym zauważyć, że w doktrynie
i orzecznictwie sądowym na gruncie art. 300 k.k. zdecydowanie przeważa stanowisko szerokie, przyjmujące, iż
jego podmiotem może być każdy dłużnik (w szczególności niebędący przedsiębiorcą) każdego wierzyciela
(w szczególności niebędącego przedsiębiorcą). Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2002 r.,
I KZP 32/03, OSNKW z 2002 r., Nr 11-12, poz. 97; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013
r., I KZP 22/12, OSNKW z 2013 r., Nr 3, poz. 20.
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4.2. Podmiot.
Podmiot typu czynu zabronionego, o którym mowa w art. 302 § 3 k.k., określony
został jako „wierzyciel”. Pojęcie to posiada swoje określone znaczenie w prawie cywilnym
i należy się do niego odwołać przy wykładni omawianego przepisu. Zgodnie z art. 353
§ 1 k.c., zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia,
a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Zobowiązanie jest zatem stosunkiem prawnym,
w którym pewna osoba (osoby) może żądać od innej osoby (osób) określonego świadczenia,
zaś ta osoba (osoby) powinna świadczenie to spełnić 1872. Jak zauważa S. Grzybowski, „mamy
zatem zawsze do czynienia z <<wierzycielem>> oraz przysługującą mu <<wierzytelnością>>,
z drugiej zaś z <<dłużnikiem>> i ciążącym na nim <<długiem>> 1873. „Wierzycielem”
w rozumieniu art. 302 § 2 i 3 k.k. jest zatem osoba, która na mocy stosunku prawnego
wiążącego ją z drugą osobą (dłużnikiem) może domagać się od niej spełnienia określonego
świadczenia,

a

dłużnik

obowiązany

jest

to

świadczenie

spełnić.

Warunkiem

odpowiedzialności karnej jest, by podmiot był wierzycielem, a zatem, by faktycznie
przysługiwała mu wierzytelność względem dłużnika innego wierzyciela, za działania na
szkodę których przyjmuje (żąda) korzyść. Nie ma przy tym znaczenia źródło
zobowiązania 1874, którym może być w szczególności czynność prawna (ze szczególnym
uwzględnieniem

umów),

czyn

niedozwolony

(delikt),

bezpodstawne

wzbogacenie,

prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia czy konstytutywne orzeczenie sądu 1875. Musi być
ono jednak związane z obrotem gospodarczym 1876.
W przypadku, w którym osoba przyjmuje korzyść w zamian za zachowanie na szkodę
wierzycieli, pozostając w błędnym przekonaniu, iż przysługuje jej wierzytelność względem
określonej osoby, która to wierzytelność faktycznie nie istnieje, mamy do czynienia
z urojeniem znamienia pozytywnego, odnoszącego się do podmiotu. Sprawca taki nie podlega
zatem odpowiedzialności za usiłowanie nieudolne z art. 13 § 2 k.k., nie pozostaje bowiem
w błędzie co do znamienia przedmiotu czynności wykonawczej lub znamienia modalnego

1872

Zob. S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 41.
1873
Tamże.
1874
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 16 do art. 302, s. 744.
1875
Por. S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego…Tom III, red. Z. Radwański, s. 26-39.
1876
Por. rozważania powyżej.
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odnoszącego się do sposobu działania, lecz w błędzie co do znamienia podmiotu, który na
gruncie tego przepisu pozostaje bezkarny1877.
Jak trafnie wskazuje R. Zawłocki, „wierzyciel określony w tym przepisie musi być
wierzycielem

tego

samego

dłużnika,

co

wierzyciel

pokrzywdzony

omawianym

przestępstwem” 1878. Autor zauważa również słusznie, że „sprawcą rozważanego przestępstwa
nie musi być wierzyciel, który formalnie objęty jest postępowaniem upadłościowym lub
zmierzającym do uniknięcia upadłości” 1879.
Oczywistym jest, że odpowiedzialności karnej z art. 302 § 3 k.k. podlegać może
jedynie wierzyciel będący osobą fizyczną. Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 308 k.k.,
za przestępstwa określone w Rozdziale XXXVI k.k. (a zatem również art. 302 § 3 k.k.)
odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji
właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami
majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego
osobowości prawnej 1880. W takim przypadku kwalifikacja prawna zachowania sprawcy
będzie miała charakter złożony, tj. będzie to art. 302 § 3 w zw. z art. 308 k.k.
Dla odpowiedzialności karnej z art. 302 § 3 k.k. nie ma natomiast znaczenia, kto jest
osobą udzielającą wierzycielowi korzyści. Może to być każdy, w szczególności dłużnik (jak
się zdaje, takie sytuacje najczęściej występują w praktyce) albo inny wierzyciel 1881.
Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa z art. 302 § 3 k.k. jest „korzyść”,
które to znamię zostało omówione w innej części pracy 1882.
4.3. Znamię modalne – „w związku z postępowaniem upadłościowym lub
zmierzającym do uniknięcia upadłości”.
Czynność sprawcza penalizowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy pozostaje
„w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do uniknięcia upadłości”.

1877

Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 33 do art. 13, s. 232-233.
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 181 do art. 302, s. 1532.
1879
Tamże, Nb. 182 do art. 302, s. 1532.
1880
Szczegółowo na ten temat por. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 1-22 do art. 308, s. 794800; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, s. 1585-1590.
1881
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 147.
1882
Por. rozważania w Rozdziale I.
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Postępowanie upadłościowe, o którym mowa w art. 302 § 2 i 3 k.k., uregulowane
zostało w przepisach części pierwszej (za wyjątkiem tytułu X, odnoszącego się do
postępowania w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz części trzeciej
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 1883. Postępowanie
upadłościowe odnosi się do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych
dłużników będących przedsiębiorcami, a także od osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz od innych osób, do których prawo upadłościowe i naprawcze
ma zastosowanie (art. 1 ust. 1 pkt 1-2 p.u.n.). Obejmuje ono dwie fazy: postępowanie
w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz postępowanie upadłościowe prowadzone po
ogłoszeniu upadłości. Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje na wniosek
jednego z uprawnionych do tego podmiotów, określonych w art. 20 p.u.n., którymi są
w szczególności

każdy

z

wierzycieli

oraz

dłużnik.

Zakończenie

postępowania

upadłościowego następuje zaś w drodze prawomocnego postanowienia sądu upadłościowego
o umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.
Na gruncie obowiązującego stanu prawnego postępowanie upadłościowe dotyczyć
może

nie

tylko

niewypłacalnych

przedsiębiorców,

ale

także

osób

fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).
Przez pojęcie „postępowanie zmierzające do uniknięcia upadłości” rozumieć należy
w aktualnym stanie prawnym postępowanie naprawcze, uregulowane w przepisach części
czwartej p.u.n.
Powstaje pytanie, jak rozumieć należy znamię „w związku z postępowaniem (…)”,
określone w art. 302 § 2 i 3 k.k.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, że w przeciwieństwie do przepisów art. 279
§ 1 i 2 k.k. z 1932 r., aktualnie obowiązujący kodeks karny nie zawiera zwrotu „w czasie
postępowania upadłościowego lub postępowania zmierzającego do uniknięcia upadłości”,
lecz „w związku z postępowaniem upadłościowym lub postępowaniem zmierzającym do
uniknięcia upadłości”. W tym kontekście za słuszny należy uznać przeważający w doktrynie
prawa karnego pogląd, zgodnie z którym omawiane znamię zrealizowane jest nie tylko
w sytuacji, gdy określone w przepisie postępowanie już trwa, lecz także przed jego

1883

Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.
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wszczęciem 1884. W takim przypadku należy jednak wymagać, by zachowanie sprawcy odbyło
się w czasie, gdy wszczęcie postępowania upadłościowego lub zmierzającego do uniknięcia
upadłości było realne i bardzo prawdopodobne, co następuje w chwili, gdy dłużnik
zaprzestanie płacenia swoich długów na rzecz wierzycieli (wierzyciela) 1885. Związek czynu
sprawcy z postępowaniami określonymi w omawianych przepisach nie musi mieć zatem
charakteru czasowego, lecz merytoryczny lub formalny, przejawiający się w możliwości
wywarcia na nie wpływu 1886. Jak trafnie zauważa J. Majewski, „najczęściej działanie to
będzie związane z uczestnictwem wierzyciela w zgromadzeniu wierzycieli, w tym wstępnym
zgromadzeniu wierzycieli […] albo w radzie wierzycieli […]. Klasycznym przykładem może
być głosowanie za przyjęciem układu krzywdzącego wierzycieli” 1887. Nie można natomiast
zgodzić się ze stanowiskiem R. Zawłockiego, według którego „[…] określenie <<w związku
z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do uniknięcia upadłości>> odnosi się
przede wszystkim do zachowania sprawcy przestępstwa z art. 302 § 2 k.k., a nie
przekupionego wierzyciela” 1888. Teza ta sprzeczna jest z literalnym brzmieniem art. 302
§ 2 i 3 k.k., które wprost odnoszą „związek z postępowaniem upadłościowym lub
zmierzającym do uniknięcia upadłości” do „działania na szkodę innych wierzycieli”, a więc
zachowania wierzyciela, a nie osoby go przekupującej. Ponadto nietrafny jest argument
Autora, jakoby przeciwna interpretacja czyniła rozważaną okoliczność bezużyteczną dla bytu
wymienionego przestępstwa 1889. Wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. To właśnie
zachowanie

wierzyciela

związane

formalnie

lub

merytorycznie

z

postepowaniem

upadłościowym lub naprawczym (przykładowo głosowanie za układem krzywdzącym
wierzycieli) narusza zasady obrotu gospodarczego oraz interesy innych wierzycieli, będące
przedmiotem ochrony omawianego przepisu.
4.4. Znamię modalne – „za działanie na szkodę innych wierzycieli”.
Zachowaniem ekwiwalentnym, w zamian za które wierzyciel przyjmuje korzyści albo
jej żąda, jest „działanie na szkodę innych wierzycieli”, o ile oczywiście działanie to pozostaje
1884

Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 47 do art. 302; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 125 do art. 302, s. 1525; O. Górniok [w:] Prawo karne gospodarcze…, red.
O. Górniok, s. 113-114.
1885
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 125 do art. 302, s. 1525.
1886
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 44 do art. 302, s. 749.
1887
Tamże.
1888
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 123 do art. 302, s. 1525. Przeciwnie:
J. Skorupka, Przekupstwa…, rozdział 9.2.3.2., teza 2.
1889
Tamże.
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w związku z postępowaniem upadłościowym lub postępowaniem zmierzającym do uniknięcia
upadłości.
Pojęcie „działania na szkodę” innych wierzycieli rozumieć należy w sposób
analogiczny, jak w przypadku podobnego znamienia użytego w treści art. 296a § 1 k.k.
(„mogące wyrządzić szkodę majątkową”) Choć z literalnego brzmienia przepisu i jego
porównania do art. 296a § 1 k.k., mówiącego o możliwości wyrządzenia szkody majątkowej,
można by wysnuć na gruncie art. 302 § 2 i 3 k.k. wniosek, iż w przepisach tych posłużono się
szerokim pojęciem „szkody”, obejmującym także szkodę niemajątkową, to byłby on
nietrafny. Przepisy art. 302 § 2 i 3 k.k. wymagają bowiem dalszej charakterystyki zachowania
ekwiwalentnego
z postepowaniem

sprawcy sprzedajności
upadłościowym

lub

wierzyciela,
zmierzającym

polegającej
do

na

uniknięcia

jego

związku

upadłości.

Do

charakterystyki tych postępowań należy majątkowy charakter chronionych w nich roszczeń,
w przypadku bowiem roszczeń o charakterze niemajątkowym nie może być mowy
o niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że również na
gruncie art. 302 § 2 i 3 k.k. działanie na szkodę innych wierzycieli dotyczy w istocie
wyłącznie szkody majątkowej. Należy przyjąć, że podobnie jak na gruncie art. 296a § 1 k.k.,
szkoda ta może objąć zarówno stratę, jak i utracone korzyści.
Analogicznie do typu z art. 296a § 1 k.k. przyjąć należy, że zachowanie mogące
wyrządzić szkodę majątkową innym wierzycielom to zachowanie polegające na wywołaniu
takiej sytuacji, w której ich interesy materialne narażone są na niebezpieczeństwo
uszczerbku 1890. Przyjęta przez ustawodawcę formuła charakterystyki tej czynności pozwala
twierdzić, że karalne jest nie tylko podjęcie zachowania wywołującego stan konkretnego
i realnego zagrożenia powstaniem po stronie wierzycieli szkody, co samo zachowanie
posiadające określone negatywne właściwości. Innymi słowy, zachowanie karalne opisywane
jest w tym przypadku przez charakterystykę czynu, nie zaś przez jego konsekwencje. Pozwala
to stwierdzić, że dla ustalenia podstaw odpowiedzialności nie jest konieczne wykazywanie, że
zachowanie podjęte w zamian za korzyść majątkową wywołało stan niebezpieczeństwa dla
interesów majątkowych innych wierzycieli. Wystarczające jest, że cecha taka tkwi
w podejmowanym przez sprawcę zachowaniu, które może samodzielnie lub na tle

1890

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 41 do art. 296a, s. 550.
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istniejącego układu sytuacyjnego wywołać zagrożenie w postaci niebezpieczeństwa
szkody1891.
Szkoda innych niż sprawca wierzycieli może polegać w szczególności na
nieuzyskaniu przez nich zaspokojenia ich roszczeń 1892. Należy jednak podkreślić, że
znamieniem przestępstw z art. 302 § 2 i 3 k.k. nie jest „szkoda”, a możliwość jej wystąpienia.
Oczywiście, w przypadku faktycznego wystąpienia szkody w interesach majątkowych
wierzycieli, spowodowanej zachowaniem, w zamian za które przyjął on łapówkę, znamię to
jest wypełnione. Szkoda nie stanowi jednak koniecznego elementu zestawu ustawowych
znamion typu. Co więcej, dla odpowiedzialności z art. 302 § 2 i 3 k.k., nie jest wymagane
również, by wierzyciel faktycznie podjął zachowanie, w zamian za które przyjął łapówkę,
przestępstwa te są dokonane bowiem już w momencie zrealizowania ich czynności
sprawczych 1893. Jak trafnie zauważa R. Zawłocki, „wystarczy, że działanie sprawcy zagraża
utratą przez innych wierzycieli możliwości zaspokojenia w całości lub w części ich roszczeń
albo że zaspokojenie to zostanie opóźnione lub nie uzyskają zabezpieczenia swoich
wierzytelności” 1894.
Wbrew literalnemu brzmieniu art. 302 § 2 i 3 k.k., zachowanie ekwiwalentne
wierzyciela, w zamian za które przyjmowana lub żądana jest łapówka, nie musi polegać
wyłącznie na działaniu, lecz także na zaniechaniu 1895. Za wykładnią taką świadczy
porównanie z nieobowiązującym już art. 585 kodeksu spółek handlowych, a także z art. 157
§ 3 k.k., na gruncie których - wbrew ich dosłownemu brzmieniu – dopuszcza sęe (w
przypadku art. 585 k.s.h. dopuszczało się) odpowiedzialność karną za popełnienie tych
czynów również przez zaniechanie 1896.
Za niesłuszne należy uznać występujące w nauce stanowisko, zgodnie z którym
zachowanie ekwiwalentne wierzyciela niekoniecznie musi polegać na konkretnym, z góry
1891

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 41 do art. 296a, s. 550. Inaczej J. Skorupka,
Przekupstwa…, rozdział 9.2.3.1., teza 4, który uważa, że zachowanie musi stworzyć niebezpieczeństwo
powstania szkody.
1892
Por. R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 129 do art. 302, s. 1525.
1893
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 49 do art. 302, s. 750; R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 133 do art. 302, s. 1526.
1894
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 671.
1895
Podobnie R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 671.
1896
Zob. m. in. J. Raglewski, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, LEX/el. 2008, teza 23 do art. 585; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2002 r., III
KKN 280/00, OSNKW z 2002 r., Nr 7-8, poz. 54.
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określonym i sprecyzowanym zachowaniu, ale „może tu chodzić o zapewnienie […]
życzliwości wierzyciela, która wyrazi się w podjęciu przez niego działań na szkodę
wierzycieli, właściwych ze względu na rozwój sytuacji, na przykład stosownie do przebiegu
zgromadzenia wierzycieli” 1897. Jest ono sprzeczne z literalnym brzmieniem omawianych
przepisów, które wyraźnie wskazują na konkretne zachowanie, w zamian za które
przyjmowana (udzielana, żądana) jest łapówka, określone jako „działanie na szkodę innych
wierzycieli”. Pogląd ten pomija także konstrukcję typów wynikających z art. 302 § 2 i 3 k.k.,
wyraźnie odmienną choćby od typów z art. 228 i art. 229 k.k., gdzie mowa jest tylko
o „związku z pełnieniem funkcji publicznej”, a nie o konkretnej czynności ekwiwalentnej.
Pogląd J. Majewskiego byłby słuszny, gdyby ustawodawca pominął omawiane znamię w art.
302 § 2 i 3 k.k., ograniczając się do znamienia „w związku z postępowaniem upadłościowym
lub zmierzającym do uniknięcia upadłości”. Na gruncie obowiązującego stanu prawnego
należy go jednak traktować jako prowadzący do naruszenia zakazu wykładni wykraczającej
poza znaczenie językowe tekstu na niekorzyść sprawcy.
Rację ma R. Zawłocki, gdy zauważa, iż nie popełnia przestępstwa z art. 302 § 3 k.k.
wierzyciel, który żąda od dłużnika zaspokojenia swojego roszczenia albo takie zaspokojenie
przyjmuje w zamian za działanie na szkodę innych wierzycieli 1898. W takiej bowiem sytuacji
zachowanie wierzyciela nie odnosi się do „korzyści majątkowej” w rozumieniu prawa
karnego, ale do zaspokojenia 1899.
Przepis art. 302 § 3 k.k. (podobnie jak § 2) mówi o działaniu na szkodę „innych
wierzycieli”. Należy przy tym wskazać, że działanie to nie musi być zachowaniem
potencjalnie szkodliwym dla wszystkich wierzycieli, wystarczające jest, by istniała
możliwość wyrządzenia szkody jednemu z nich. Za niesłuszny zaś należy uznać pogląd,
wyrażony przez R. Zawłockiego, zgodnie z którym „jeżeli, oprócz sprawcy-wierzyciela,
pozostaje jeszcze tylko jeden wierzyciel, to przyjęcie przez niego łapówki nie jest karalne.
Ustawodawca wskazuje bowiem jednoznacznie, iż łapówka dotyczy działania <<na szkodę
innych wierzycieli>>” 1900. Stanowisko to nie znajduje podstaw w wykładni językowej
przepisu, a tym bardziej nie przemawiają za nim żadne względy natury funkcjonalnej. Należy
1897

Tak: J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 41 do art. 302, s. 748. Podobnie R. Zawłocki,
Przestępstwa…, s. 141.
1898
R. Zawłocki [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. R. Zawłocki, s. 672.
1899
Tamże. Podobnie również J. Skorupka, Ochrona…, s. 121.
1900
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 112 do art. 302, s. 1524.
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bowiem w tym kontekście zauważyć, że – jak trafnie przyjmuje orzecznictwo Sądu
Najwyższego – „samo tylko użycie w treści normy prawnej liczby mnogiej dla określenia
przedmiotu bezpośredniej ochrony, przedmiotu czynności sprawczej lub środka służącego do
popełnienia przestępstwa nie oznacza, że ustawodawca używa jej w znaczeniu zwrotu: <<co
najmniej dwa>>, a więc w celu ograniczenia podstawy odpowiedzialności” 1901. Poza tym,
celem unormowania art. 302 § 2 k.k. jest ochrona zasad kierujących postępowaniem
upadłościowym oraz postępowaniem naprawczym. Postępowania te zaś służą ochronie
interesów zbiorowych wierzycieli, co oznacza, iż mogą się toczyć wyłącznie w sytuacji, gdy
dany dłużnik ma więcej niż jednego wierzyciela 1902, bez wprowadzania jednak wymogu, by
wierzycieli tych było co najmniej trzech. Stawianie takiego warunku w przepisie prawa
karnego byłoby nieracjonalne i pozbawiałoby ochrony osoby, która byłaby jedynym – obok
sprawcy przestępstwa z art. 302 § 3 k.k. – wierzycielem danego dłużnika.
5. Przestępstwo przekupstwa wierzyciela (art. 302 § 2 k.k.).
5.1. Uwagi wstępne.
Indywidualny przedmiot ochrony przestępstwa przekupstwa wierzyciela (art. 302
§ 2 k.k.) jest identyczny, jak w przypadku przestępstwa sprzedajności wierzyciela.
Przestępstwo z art. 302 § 2 k.k. należy do kategorii przestępstw powszechnych, co
oznacza, że może je popełnić każdy 1903. Jak trafnie zauważa R. Zawłocki, „powołany przepis
nie wymaga, aby sprawca był w szczególny sposób związany z długiem, wierzycielem lub
postępowaniem upadłościowym […]. Charakter wymienionego przestępstwa pozwala
stwierdzić, iż najczęściej jego sprawcą będzie dłużnik pokrzywdzonego wierzyciela lub inny
wierzyciel tego dłużnika” 1904.

1901

Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01, OSNKW z 2002 r., Nr 1-2, poz. 4.
Podobnie: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2012 r., I KZP 13/12, OSNKW z 2012 r., Nr 9, poz. 87;
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10, OSNKW z 2010 r., Nr 7, poz. 57; wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2011 r., II AKa 382/10, Lex Nr 846483; zdanie odrębne
sędziego Andrzeja Rzeplińskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTKA z 2011 r., Nr 6, poz. 61.
1902
Zob. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2010, teza
3 do art. 1.
1903
Zob. J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 15 do art. 302, s. 744; R. Zawłocki,
Przestępstwa…, s. 132.
1904
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 132.
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Zgodnie z art. 302 § 2 k.k., penalizacji podlega ten, kto udziela lub obiecuje udzielić
korzyści majątkowej wierzycielowi. Oczywiście pojęcie wierzyciela należy rozumieć w tym
przepisie identycznie jak na gruncie art. 302 § 3 k.k. Oznacza to, że penalizacji podlega
wręczenie łapówki osobie fizycznej, której przysługuje wierzytelność względem dłużnika
innego wierzyciela, niezależnie od źródła powstania tego zobowiązania.
Należy jednak podkreślić, że zgodnie z wykładnią językową omawianego przepisu
oraz przepisu art. 308 k.k. penalizacji na gruncie art. 302 § 2 k.k. nie podlega udzielenie lub
obietnica udzielenia korzyści majątkowej osobie, która na podstawie przepisu prawnego,
decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami
majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego
osobowości prawnej 1905. Osoba taka, choć faktycznie wykonuje w imieniu wierzyciela
określone czynności, wywołujące skutki prawne i mogące stanowić „działanie na szkodę
innych wierzycieli”, sama nie jest jednak wierzycielem w rozumieniu prawa cywilnego, a co
za tym idzie – art. 302 § 2 k.k. Nie ma zaś w tym przypadku zastosowania art. 308 k.k., który
dotyczy jedynie rozszerzenia zakresu podmiotowego, a nie przedmiotowego znamion typów
przestępstw na szkodę wierzycieli 1906.
Powyższe rozwiązanie jawi się jako niesłuszne z punktu widzenia wykładni
funkcjonalnej omawianego przepisu. Jak trafnie zauważa J. Majewski, względy funkcjonalne
i kryminalno-polityczne jednoznacznie wskazują na potrzebę penalizacji zachowań również
w stosunku do osób, działających w imieniu wierzycieli, nie będących osobami fizycznymi,
„[…] bowiem w płaszczyźnie społecznej szkodliwości nie widać żadnej różnicy między
przekupstwem wierzyciela a przekupstwem osoby, która – na podstawie takiego czy innego
tytułu – zajmuje się jego sprawami majątkowymi” 1907. Zdaniem Autora, „co więcej, jak uczy
doświadczenie, nader często przekupywanym w sytuacji, o której mowa w art. 302 § 2, będzie
nie sam wierzyciel, ale właśnie taka osoba” 1908. Należy również dodać, że interpretacja
wykluczająca penalizację przekupstwa osoby zajmującej się sprawami majątkowymi
wierzyciela prowadzi również do braku symetrii odpowiedzialności za przekupstwo
i sprzedajność, w przypadku bowiem sprzedajności osoba taka podlega odpowiedzialności
1905

Tak słusznie: R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 136; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 34
do art. 302, s. 747.
1906
R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 136.
1907
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 34 do art. 302, s. 747.
1908
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 34 do art. 302, s. 747.
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karnej z art. 302 § 3 k.k. Rozwiązanie takie jest zatem skrajnie nieracjonalne i stanowi
w moim przekonaniu lukę prawną. Jak słusznie zauważa jednak J. Majewski, wykładni
odmiennej może być wytoczony zarzut naruszenia zasady nullum crimen sine lege (przez
interpretację rozszerzającą) 1909.
Należy zatem wysunąć w tym miejscu postulat de lege ferenda takiej zmiany art. 302
§ 2 k.k., by objął on swoim zakresem także zachowania korupcyjne w stosunku do osób, które
na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego
wykonywania, zajmują się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy
osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.
W sytuacji, w której osoba udzielająca (obiecująca udzielić) korzyści pozostaje
w błędzie co do tego, że przekupywanej osobie przysługuje wierzytelność (a więc że jest
wierzycielem), mamy do czynienia z urojeniem znamienia pozytywnego przedmiotu
czynności wykonawczej, skutkującym odpowiedzialnością karną z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art.
302 § 2 k.k. 1910. Bez wątpienia bowiem w przypadku przestępstw sprzedajności, osoba, której
udzielana lub obiecywana jest korzyść, stanowi przedmiot przestępnego oddziaływania 1911.
5.2. Znamiona modalne – „za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku
z postępowaniem upadłościowym lub postępowaniem zmierzającym do uniknięcia
upadłości”.
Znamiona modalne art. 302 § 2 k.k., określające zachowanie ekwiwalentne
wierzyciela w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową, należy rozumieć
analogicznie jak na gruncie art. 302 § 3 k.k.
W doktrynie prawa karnego wyraża się pogląd, zgodnie z którym w przypadku
przekupstwa wierzyciela spenalizowane są wyłącznie zachowania, poprzedzające określone
w art. 302 § 2 k.k. zachowanie ekwiwalentne wierzyciela 1912. Zdaniem J. Majewskiego,
„zachowanie się przekupującego (art. 302 § 2) ma na celu skłonienie wierzyciela do podjęcia
1909

Tamże.
Inaczej (błędnie) R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 140, zdaniem którego w omawianym przypadku mamy do
czynienia z błędem co do znamion, o którym mowa w art. 28 § 1 k.k. Pogląd ten oparty jest na nieporozumieniu,
bowiem art. 28 § 1 k.k. odnosi się do sytuacji, w której sprawca realizuje znamiona strony przedmiotowej typu,
lecz pozostaje w błędzie co do jednego z nich. W opisywanym przypadku zaś sprawca nie realizuje znamion
strony przedmiotowej typu czynu zabronionego z art. 302 § 2 k.k., lecz pozostaje w błędnym przekonaniu, że je
realizuje. Sytuacja taka zaś w pewnym zakresie objęta jest zakresem penalizacji z art. 13 § 2 k.k.
1911
Por. rozważania w Rozdziale I.
1912
Zob. R. Zawłocki, Przestępstwa…, s. 135; J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 36 do art.
302, s. 749.
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działań na szkodę innych wierzycieli, musi być więc wcześniejsze od tych działań” 1913.
Stanowisko to nie jest trafne. Przepis posługuje się bowiem wyłącznie sformułowaniem „kto
wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie (…)”. Wyraża
więc jedynie, że udzielenie lub obietnica udzielenia łapówki ma być ekwiwalentem
określonego w przepisie zachowania wierzyciela. Nie mówi zaś nic o tym, że łapówka jest
wręczana w celu skłonienia wierzyciela do działania na szkodę innych wierzycieli. Tylko
takie zaś brzmienie art. 302 § 2 k.k. pozwalałoby na wysnucie opisanego powyżej wniosku.
Należy przy tym podkreślić, że w przypadku typów przestępstw przekupstwa i kupna
wpływów w prawie polskim ustawodawca wyraźnie odróżnia udzielania (obiecywanie
udzielenia) łapówki „w celu skłonienia” do określonego zachowania (wskazując wówczas
jednoznacznie, że łapówka musi poprzedzać zachowanie ekwiwalentne) od udzielania
(obiecywania udzielania) łapówki „w zamian za” lub „za” określone zachowanie (w tym
przypadku ustawodawca nie wprowadza rozróżnienia co do czasokresu wręczenia łapówki,
obejmując penalizacją zarówno przekupstwo przed, w trakcie, jak i po zachowaniu
ekwiwalentnym przekupywanego). Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia na gruncie art.
229 § 3 in principio k.k., art. 250a § 2 in principio k.k., zaś z drugą w art. 229 § 3 in fine k.k.,
art. 230a § 1 k.k., art. 250a § 2 in fine k.k., art. 296a § 2 k.k., art. 46 ust. 2 ustawy o sporcie,
art. 48 ust. 2 ustawy o sporcie, art. 54 ust. 4 w zw. z ust. 1-3 ustawy o refundacji leków.

Rozdział VII. Przestępstwa
rywalizacji sportowej.

korupcyjne

przeciwko

zasadom

Korupcja w sporcie penalizowana jest w polskim porządku prawnym od roku 2003,
kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw 1914. Przedmiotowa ustawa wprowadziła do kodeksu karnego
nowy art. 296b, zawierający regulacje odnoszące się do sprzedajności i przekupstwa
w sporcie. Natomiast w roku 2010 wprowadzono do polskiego systemu prawnego regulacje
dotyczące sprzedaży wpływów i kupna wpływów w sporcie.
W uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji z czerwca 2003 r. wskazano, że
„brak możliwości reakcji karnej na patologiczne zjawiska w sporcie profesjonalnym jest
powszechnie oceniany jako objaw niedostosowania prawa karnego do nowych objawów
patologii społecznej. W tej sytuacji proponuje się wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego

1913
1914

J. Majewski [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 36 do art. 302, s. 749.
Dz. U. Nr 111, poz. 1061.
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przepisu art. 296b penalizującego korupcję tak bierną jak czynną w dziedzinie
profesjonalnych zawodów sportowych” 1915
Po dziesięciu latach obowiązywania art. 296b k.k. ustawodawca zdecydował się na
daleko idące zmiany w modelu odpowiedzialności za korupcję w sporcie w polskim porządku
prawnym. Zmiany dokonane zostały nową ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 1916,
czyli aktem prawnym, mającym w sposób kompleksowy regulować stosunki społeczne w tej
dziedzinie życia społecznego 1917. Zgodnie z zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy definicją, „sportem
są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.
Ustawa reguluje między innymi zasady ustrojowo – organizacyjne, na podstawie których
działać mogą kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe), związki sportowe
i polskie związki sportowe. Normuje również zasady nadzoru ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej nad działalnością polskich związków sportowych, kwestie związane
z narodowym ruchem olimpijskim i paraolimpijskim (w szczególności ustrój i organizację
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego), zasady
wspierania sportu przez organy władzy publicznej, sprawy związane z bezpieczeństwem
w sporcie, kwalifikacje zawodowe w sporcie (w szczególności kwalifikacje wymagane od
trenerów i instruktorów), a także zwalczanie dopingu w sporcie (zwłaszcza poprzez
powołanie do życia Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz przyznanie jej
określonych zadań i kompetencji). Opisywana ustawa, będąca w swej istocie aktem prawnym,
który należy zaliczyć do prawa administracyjnego materialnego, zawiera również rozdział 10,
zatytułowany „Przepisy karne”. Uznając sport za szczególnie ważną dziedzinę życia
społecznego oraz dostrzegając „nasilające się w ostatnich latach negatywne zjawiska
w obszarze współzawodnictwa sportowego w Polsce” 1918, ustawodawca zdecydował się na
ustanowienie w nowej ustawie pięciu przepisów opisujących czyny zabronione, w tym

1915

Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 10 września 2002 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz
ustawy – Prawo bankowe, Sejm IV kadencji, Druk Nr 869, s. 20.
1916
Dz. U. Nr 127, poz. 857. Ustawa weszła w życie w dniu 16 października 2010 r.
1917
Ustawa zastąpiła obowiązujące poprzednio: ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) – za wyjątkiem nieuchylonego art. 43 oraz ustawę z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
1918
Cytat z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o sporcie (Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2313).
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czterech przepisów ustanawiających przestępstwa i jednego przepisu ustanawiającego
wykroczenie.
W toku prac nad nową ustawą o sporcie, ścierały się trzy koncepcje odnośnie
umiejscowienia przepisów karnych związanych ze zjawiskami patologicznymi w sporcie
(w tym w szczególności z korupcją w sporcie). Pierwsza, która znalazła wyraz w rządowym
projekcie ustawy o sporcie 1919, zakładała wprowadzenie do k.k. nowego rozdziału XXXIIa,
zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko rywalizacji sportowej”. Druga, ucieleśniona
w poselskim projekcie ustawy o sporcie 1920, przewidywała pozostawienie przepisów karnych
związanych z korupcją w sporcie w Rozdziale XXXVI k.k. Ostatecznie zwyciężyła jednak
koncepcja trzecia, powstała w toku prac nad obydwoma projektami, według której utworzono
w ustawie o sporcie odrębny Rozdział 10, zatytułowany „Przepisy karne” 1921.
Problematyki związanej ze zjawiskiem korupcji w sporcie dotyczą przepisy art. 46-49
ustawy. Zmiany w modelu odpowiedzialności karnej za zachowania korupcyjne w sporcie,
istotnie rozszerzające tę odpowiedzialność sprowadzały się do:
- uchylenia przepisu art. 296b k.k. (penalizującego sprzedajność i przekupstwo w sporcie)
i ustanowieniu w jego miejsce art. 46. Zmiana nie polegała jednak na prostym przeniesieniu
regulacji z kodeksu karnego do ustawy o sporcie, lecz stanowiła również istotną merytoryczną
modyfikację modelu odpowiedzialności za korupcję sportową,
- ustanowienia art. 47, zawierającego nowy typ czynu zabronionego (polegający na
wykorzystaniu w zakładach wzajemnych wiedzy o popełnieniu przestępstwa sprzedajności
lub przekupstwa w sporcie)
- ustanowienia art. 48, zawierającego nowe typy biernej i płatnej czynnej protekcji (sprzedaży
wpływów i kupna wpływów) w sporcie.
Ponadto w art. 49 ustanowiono szczególną klauzulę bezkarności dla sprawcy
przestępstwa przekupstwa lub czynnej płatnej protekcji w sporcie, który zawiadomił organ
powołany do ścigania przestępstw o fakcie przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo
jej obietnicy i ujawnił wszystkie istotne okoliczności popełnienia przestępstwa, zanim organ
1919

Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2313.
Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2374.
1921
Omówienie prac nad projektami znaleźć można w: A.J. Szwarc, Penalizacja deliktów sportowych
w kontekście zasad legislacji prawnokarnej [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii I polityki
kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek,
J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010, s. 531-555; tenże, Nowe typy przestępstw w ustawie o sporcie
[w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin
2011, s. 607-622.
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ten o nim się dowiedział. Przedmiotowa regulacja wzorowana jest na podobnych instytucjach,
występujących w kodeksie karnym.
Artykuły 46-49 ustawy o sporcie dotyczą typów czynów zabronionych, które można
wspólnie określić mianem „przestępstw związanych z korupcją w sporcie” 1922. Artykuły 46
i 48 (sprzedajność, przekupstwo, sprzedaż wpływów i kupno wpływów) zawierają typy
czynów zabronionych, które klasycznie zalicza się do przestępstw korupcyjnych. Z kolei
nowe typy czynów zabronionych określone w art. 47, polegające na wykorzystaniu
w zakładach wzajemnych wiedzy o popełnieniu przestępstwa sprzedajności lub przekupstwa
w sporcie, nie są przestępstwami korupcyjnymi, i jako takie nie będą omawiane w niniejszej
pracy, choć bez wątpienia są one związane z korupcją w sporcie 1923.
W przeciwieństwie do innych typów przestępstw korupcyjnych, penalizacji korupcji
sportowej

nie

wymagają

żadne

wiążące

Rzeczpospolitą

Polską

unormowania

międzynarodowe czy europejskie 1924. Należy jednak wskazać, że w ramach Rady Europy
prowadzone są aktualnie pracę nad stworzeniem konwencji międzynarodowej w tym zakresie.
Potrzebę walki z korupcją w sporcie dostrzegły także organy Unii Europejskiej - Komisja
Europejska w Białej księdze na temat sportu stwierdziła, że „korupcja, pranie pieniędzy i inne
formy przestępstw finansowych dotykają sport na poziomie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. Uwzględniając wysoki stopień internacjonalizacji, korupcja w sektorze
sportu ma często wymiar transgraniczny. Problemy z korupcją o wymiarze europejskim
należy rozwiązywać na szczeblu europejskim [...]. Komisja będzie wspierać partnerstwa
publiczno-prywatne reprezentujące interesy sportu oraz władze antykorupcyjne, które
identyfikowałyby słabe punkty tego sektora narażone na korupcję oraz pomagałyby

1922

Por. M. Iwański, Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie, cz. 1, Palestra z 2011 r., Nr
7-8, s. 78-90, cz. 2, Palestra z 2011 r., Nr 9-10, s. 61-67.
1923
Omówienie typów czynów zabronionych zawartych w art. 47 ustawy o sporcie można znaleźć m. in. w:
M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 2, s. 63-67; C. Kąkol, Przestępstwa o charakterze korupcyjnym w sporcie,
Prokuratura i Prawo z 2011 r., Nr 11, s. 125-130; Penalizacja korupcji w sporcie – uwagi krytyczne, Prokuratura
i Prawo z 2012 r., Nr 3, s. 72-73; A.J. Szwarc, Nowe typy przestępstw w ustawie o sporcie [w:] Teoretyczne
i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 611,
612-613; J. Giezek, Zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w świetle przepisów ustawy o sporcie
[w:] Ustawa o sporcie, red. A. J. Szwarc, Poznań 2011, s. 92-94; W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz,
Warszawa 2011, Nb. 1-3 do art. 47, s. 384-385; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa
o sporcie. Komentarz, LEX/el. 2011, uwagi do art. 47.
1924
Inaczej niesłusznie: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 3 do art. 296b, s. 575-576;
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 17 do art. 296b, s. 1355-1356.
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w tworzeniu skutecznych i represyjnych strategii pomagających zwalczać tego rodzaju
praktyki” 1925.
1. Przedmiot ochrony przestępstw korupcyjnych w ustawie o sporcie.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przedmiot ochrony wszystkich typów
przestępstw korupcyjnych zawartych w ustawie o sporcie jest w pełni tożsamy.
Na gruncie poprzednio obowiązującego art. 296b k.k. w doktrynie prawa karnego brak
było zgody co do tego, jaki jest główny przedmiot ochrony typów czynów zabronionych
zawartych w tym artykule. Przeważał jednak pogląd, zgodnie z którym przedmiotem takim
był obrót gospodarczy, podobnie jak w przypadku przestępstw korupcji gospodarczej,
zawartych w art. 296a k.k. 1926. Stanowisko to uzasadniane było przede wszystkim
usytuowaniem tego przepisu w Rozdziale XXXVI k.k., zatytułowanym „Przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu”. Według jego zwolenników, ubocznym przedmiotem
ochrony typów zawartych w art. 296b k.k. były zasady uczciwej rywalizacji sportowej.
Według stanowiska alternatywnego, główny przedmiot ochrony przepisów art. 296b k.k.
stanowił porządek publiczny1927 lub uczciwość zawodów sportowych 1928.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym w nauce jednoznacznie dominuje
stanowisko, zgodnie z którym przedmiotem ochrony przestępstw korupcyjnych w ustawie
o sporcie jest uczciwość rywalizacji sportowej i poszanowanie zasad fair play1929.
Uzasadniane jest ono trzema głównymi argumentami. Po pierwsze, wynika on z ostatecznego
umiejscowienia przepisów ustanawiających te typy czynów zabronionych w ustawie
o sporcie, a nie w Rozdziale XXXVI k.k. dotyczącym ochrony obrotu gospodarczego. Po
drugie, wskazuje na to również istotne rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstw
sprzedajności i przekupstwa w sporcie w porównaniu z uregulowaniami art. 296b k.k. Przepis
ten penalizował bowiem korupcję wyłącznie jeżeli pozostawała ona w związku „ze sportem
1925

Zob. M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi ogólne do rozdziału
10, pkt 2; Komisja Europejska, Biała księga na temat sportu, http://ec.europa.eu/sport/whitepaper/doc/wp_on_sport_pl.pdf, s. 18.
1926
Zob. m. in.: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 8-20 do art. 296b, s. 577-583; R. Żurowska,
Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010, s. 58-58-76; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie
profesjonalnym (art. 296b k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 2, s. 61-62.
1927
Zob. R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 19 do art. 296b, s. 1356.
1928
A. Marek, Kodeks…, wyd. 5, teza 1 do art. 296b, s. 632.
1929
Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 80-81; C. Kąkol, Przestępstwa…, s. 114-115; J. Potulski,
Penalizacja…, s. 68; J. Giezek, Zwalczanie…, s. 70-71; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, Ius
Novum z 2011 r., Nr 1, s. 45-47; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…,
uwagi do art. 46, pkt 3.
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profesjonalnym”. Tymczasem w nowym art. 46 ustawy o sporcie penalizowane są
zachowania dotyczące nie tylko sportu zawodowego, ale także amatorskiego. Po trzecie
wreszcie, wskazuje na to pośrednio treść znowelizowanego ustawą o sporcie art. 2 ust. 1 pkt
1 lit. b ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wskazująca, iż do zadań CBA należy
m. in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko zasadom
rywalizacji sportowej określonych w art. 46 – 48 ustawy o sporcie.
Wskazać trzeba, że powyższy sposób rozumienia przedmiotu ochrony wynika również
z intencji twórców ustawy o sporcie, którzy wskazali w uzasadnieniu rządowego projektu, iż
„projektowane przepisy karne mają za zadanie chronić dobro prawne w postaci prawidłowego
przebiegu rywalizacji sportowej, a w szczególności zasad, na których współzawodnictwo to
jest oparte, czyli np. sportowej zasady <<fair play>>” 1930.
W jednym z wcześniejszych opracowań wyraziłem pogląd, że „[…] uczciwość
rywalizacji sportowej i poszanowanie zasad fair play nie jest jedynym przedmiotem ochrony
omawianych norm prawnokarnych. Uznać należy, że w pewnym zakresie dobrem
chronionym przez przestępstwa związane z korupcją w sporcie są interesy gospodarcze
podmiotów organizujących zawody sportowe, a także zakłady wzajemne odnoszące się do
wyników zawodów sportowych” 1931. Wydaje się jednak, że teza ta jest słuszna jedynie
w odniesieniu do typów czynów zabronionych, zawartych w art. 47 ustawy o sporcie, ale już
nie w stosunku do przestępstw korupcyjnych, określonych w art. 46 i 48 ustawy. Jak słusznie
zauważa bowiem J. Giezek, nieuniknioną konsekwencją zmiany normatywnej polegającej na
przeniesieniu tych przepisów do ustawy o sporcie „[…] jest oczywiste zejście na plan dalszy,
a nawet – być może – całkowite usunięcie z punktu widzenia ustawodawcy tego wszystkiego,
co łączymy z zasadami prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego. Odpadł
bowiem najistotniejszy argument, związany z […] umiejscowieniem korupcji sportowej
wśród przestępstw gospodarczych, co prowokowało do wskazywania właśnie obrotu
gospodarczego jako podstawowego przedmiotu prawnokarnej ochrony. Trzeba także zwrócić
uwagę, że zachowania realizujące znamiona korupcji sportowej wcale nie muszą prowadzić
do naruszenia (czy choćby tylko abstrakcyjnego narażenia) majątkowych lub niemajątkowych
interesów podmiotów w nich uczestniczących. Mówiąc bowiem kolokwialnie – tzw.
<<ustawianie>> zawodów sportowych często nie oznacza bynajmniej strat (o jakich
najczęściej myślimy w kontekście obrotu gospodarczego) dla któregokolwiek z <<aktorów>>
1930
1931

Cytat z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o sporcie (Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2313).
M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 80.
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takiego widowiska. Tego rodzaju proceder jest natomiast wypaczeniem zasad fair play oraz
uczciwej rywalizacji sportowej, prowadząc jednocześnie do nieakceptowalnej mistyfikacji,
której ulega część społeczeństwa zainteresowana obserwowanie sportowej walki. Jest ona
również zaprzeczeniem tych wszystkich wartości, które sport immanentnie powinien w sobie
zawierać” 1932.
Ustawodawca uznał zatem sport za na tyle istotną sferę życia społecznego, by poddać
ją prawnokarnej ochronie przed zachowaniami korupcyjnymi, stanowiącymi jedne
z najpoważniejszych wykroczeń przeciwko zasadom rywalizacji sportowej, których szerokie
występowanie uważa się za jedną z największych plag (obok dopingu) współczesnego sportu.
Ochrona prawnokarna jest przy tym niezależna od tego, czy dane współzawodnictwo
sportowe podejmowane jest (i organizowane) w celu zarobkowym, czy też nie. Ochronie
podlega bowiem także sport amatorski, o ile organizowany jest przez polski związek
sportowy, podmiot działający na podstawie umowy z nim zawartej lub z jego upoważnienia.
W

moim

przekonaniu,

należy

negatywnie

ocenić

rozszerzenie

zakresu

odpowiedzialności za przestępstwa sprzedajności i przekupstwa w sporcie na zachowania
związane z zawodami nieprofesjonalnymi oraz jednoczesne podwyższenie sankcji karnej.
Choć pogląd o potrzebie rozszerzenia penalizacji na takie zachowania był wyrażany
w doktrynie 1933, to wydaje się on niesłuszny, w kontekście wysokości sankcji za przestępstwa
korupcyjne w sporcie. O ile uzasadnione byłoby stworzenie typu uprzywilejowanego
obejmującego omawiane przypadki, to rozszerzenie penalizacji wraz z jednoczesnym
podniesieniem sankcji karnej doprowadziło moim zdaniem do zachwiania równowagi między
dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne. Przestępstwo z art. 296b § 1 i 2 k.k.
zagrożone było w poprzednio obowiązującym stanie prawnym karą od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności. Tymczasem w myśl aktualnie obowiązującego art. 46 ust. 1 i 2 ustawy
o sporcie, ustawowe zagrożenie wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Nastąpiło zatem znaczące podniesienie zarówno dolnej, jak i górnej granicy ustawowego
zagrożenia. Ustawowe zagrożenie typu przestępstwa w korupcji sporcie, dotychczas równe
zagrożeniu za przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a § 1 i 2 k.k.) aktualnie zrównało
się z zagrożeniem za przestępstwo korupcji publicznej biernej i czynnej w ich typach
1932

J. Giezek, Zwalczanie…, s. 70.
S. Tarapata, (Nie)profesjonalne zawody sportowe?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2009 r.,
Nr 1, s. 244-245, M. Urbański, głos w dyskusji podczas XII konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa
Prawa Sportowego pt. „Korupcja w sporcie”, odbytej 19.10.2007 r. w Poznaniu [w:] Korupcja w sporcie, red.
A.J. Szwarc, Poznań 2008, s. 210-211
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podstawowych (art. 228 § 1 i art. 229 § 1 k.k.). Jak wynika z uzasadnienie rządowego
projektu ustawy, zdaniem projektodawców, „problem korupcji w sporcie jest zjawiskiem
o takim samym stopniu społecznej szkodliwości co przestępstwa korupcyjne wśród
funkcjonariuszy publicznych czy osób pełniących funkcje publiczne” 1934. Twierdzenie to
wydaje się oczywiście niesłuszne. Zasady uczciwości rywalizacji sportowej, będące
rodzajowym przedmiotem ochrony przepisów zawartych w art. 46 ustawy nie są dobrem
o równej wartości z prawidłowością funkcjonowania instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego. Sport bowiem, choć jest ważną ze społecznego punktu widzenia formą
rozrywki i spędzania wolnego czasu, nie może równać się swą wagą z działalnością instytucji
państwowych czy samorządowych, wkraczającą w sposób niezwykle istotny w życie każdego
obywatela. Dlatego rozwiązanie przyjęte w art. 46 ustawy, polegające na jednoczesnym
rozszerzeniu odpowiedzialności karnej i znaczącemu podwyższeniu sankcji, wydaje mi się
prowadzić do swoistego „chaosu aksjologicznego” w systemie prawa karnego 1935.
Należy jednak wskazać, że treść przepisów ustanawiających przestępstwa korupcyjne
w sporcie uzasadnia tezę, iż „przedmiot ochrony musi w odniesieniu do przepisu art. 46
ustawy o sporcie [a także art. 48 ustawy. – dop. M. I.] zostać skonkretyzowany do zasad
rywalizacji sportowej, która odbywa się w obrębie zawodów określonych tym właśnie
przepisem, a zatem zawodów, których organizatorem bezpośrednim lub pośrednim pozostaje
polski związek sportowy” 1936. Jak trafnie zauważa J. Potulski, „korupcja sportowa godzi
w uczciwe i zgodne z zasadami prowadzenie rywalizacji sportowej organizowanej przez
polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia. Przedmiot ochrony jest więc tutaj
określony specyficznie. Nie chodzi tutaj bowiem o ochronę uczciwości w sporcie jako takie,
ale o działania podejmowane w ramach polskiego związku sportowego, podmiotu
działającego na podstawie umowy z tym związkiem albo innego podmiotu upoważnionego.
Chodzi tutaj zatem o działania w ramach szeroko rozumianego sportu profesjonalnego
podejmowane co do zasady w ramach polskich związków sportowych” 1937. Powyższe
ograniczenie zakresu penalizacji korupcji w sporcie wyłącznie do zachowań związanych
z zawodami sportowymi organizowanymi bezpośrednio lub pośrednio przez polskie związki
1934

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o sporcie (Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2313)..
Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 86-87; J. Giezek, Zwalczanie…, s. 88-90.
1936
M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 46, pkt 3.
Podobnie również: C. Kąkol. Przestępstwa…, s. 115; J. Potulski, Penalizacja…, s. 68.
1937
J. Potulski, Penalizacja…, s. 68.
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sportowe jest przedmiotem krytyki części przedstawicieli doktryny prawa karnego 1938.
Według J. Potulskiego, ograniczenie to jest niezrozumiałe, skoro „z jednej strony sport jako
wartość sama w sobie chroniona nie jest, z drugiej najbardziej profesjonalne imprezy
(wyobrazić sobie można przecież finał Ligi Mistrzów organizowany przez UEFA, np.
w Warszawie) nie są objęte regulacjami antykorupcyjnymi” 1939. Z kolei W. Cajsel wskazuje
na przykład powstania nowego sportu (np. spektakularnego sportu walki), w którym
organizowane będą zawody sportowe, lecz podmiot je organizujący nie będzie miał szans na
zdobycie ustawowego statusu polskiego związku sportowego, gdyż nie będzie spełniał
warunku przewidzianego w art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie 1940, przy czym zawody te
będą na tyle popularne i obecne w mediach i świadomości kibiców, że profity płynące z jego
uprawiania będą stanowiły istotną zachętę i pokusę do podejmowania zachowań
korupcyjnych 1941.

Autor

zauważa,

że

nieobjęcie

takich

sytuacji

zakresem

norm

ustanowionych w przepisach art. 46 ustawy jest zjawiskiem niepożądanym 1942.
Wskazany powyżej problem dotyczy zatem w istocie dwóch odrębnych sytuacji:
1) zawodów sportowych organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez
międzynarodowe federacje sportowe i 2) zawodów sportowych organizowanych w „nowych
sportach” przez podmioty nie mogące spełnić wymogów ustawowych przewidzianych dla
utworzenia polskiego związku sportowego.
Wydaje się, że punktu widzenia polityki kryminalnej pożądane jest objęcie
wskazanych powyżej sytuacji zakresem norm ustanawiających przestępstwa korupcyjne
w sporcie. W moim przekonaniu jednak, już na gruncie aktualnie obowiązującego stanu
prawnego możliwe jest objęcie pierwszej z nich penalizacją 1943. W odniesieniu zaś do drugiej
podzielić należy zaproponowany przez W. Cajsela postulat de lege ferenda objęcia jej
zakresem penalizacji 1944. Należy przy tym jednak zauważyć, że jego spełnienie wymagałoby
także odejścia od jednego z podstawowych założeń ustawy o sporcie, zgodnie z którym
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Zob. J. Potulski, Penalizacja…, s. 68; W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, Nb. 4 do art. 46, s. 376.
J. Potulski, Penalizacja…, s. 68.
1940
To jest wymogu przynależności związku do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie
olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
1941
W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, Nb. 4 do art. 46, s. 376
1942
Tamże.
1943
Por. rozważania poniżej.
1944
Zob. W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, Nb. 4 do art. 46, s. 376
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„uprawianie sportu poza systemem współzawodnictwa sportowego organizowanego przez
polskie związki sportowe jest wolne i nie podlega reglamentacji prawnej” 1945.
2. Przestępstwo sprzedajności w sporcie (art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie).
2.1.

Podmiot przestępstwa.

Przestępstwo z art. 46 ust. 1 ustawy – w przeciwieństwie do jego poprzednika z art.
296b § 1 k.k., które stanowiło przestępstwo indywidualne i mogło być popełnione wyłącznie
przez organizatora lub uczestnika profesjonalnych zawodów sportowych 1946 - stanowi
przestępstwo powszechne i aktualnie za jego popełnienie odpowiadać może każdy, nie tylko
osoba związana ze współzawodnictwem sportowym 1947.
Rozszerzenie zakresu podmiotowego typu czynu zabronionego z art. 46 ust. 1 ustawy
o sporcie związane było z wątpliwościami, które na gruncie poprzednio obowiązującego
przepisu art. 296b § 1 k.k. pojawiły się w odniesieniu do sędziego sportowego jako podmiotu
odpowiedzialności karnej. Na gruncie tego przepisu powszechnie przyjmowało się, że
zakresem podmiotowym tego typu objęte były takie osoby, jak zawodnik, trener, działacz
organizujący zawody. Zdecydowana większość doktryny prawa karnego obejmowała również
pojęciem „uczestnik” profesjonalnych zawodów sportowych osobę sędziującą takie
zawody 1948. Istniał jednak również pogląd, w myśl którego sędziego nie można było uznać ani
za uczestnika, ani za organizatora zawodów, co powodowało, że nie był on objęty zakresem
podmiotowym art. 296b § 1 k.k. 1949.
W praktyce w większości sprawcami przestępstwa opisanego w art. 46 ust. 1 ustawy
najczęściej będą zapewne zawodnicy lub osoby organizujące zawody spełniające warunki
1945

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o sporcie, Sejm VII Kadencji, Druk Nr 2313. Por. również R.A.
Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 48.
1946
Szerzej na temat podmiotu typu czynu zabronionego z art. 296b § 1 k.k. por. m. in.: P. Kardas [w:]
Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 21-39 do art. 296b, s. 583-591; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red.
A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 73-84 do art. 296b, s. 1365-1367; R. Żurowska, Przestępstwo…, s. 76-115 i
przywoływaną tam literaturę.
1947
Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 82; C. Kąkol, Przestępstwa…, s. 117; J. Potulski, Penalizacja…,
s. 69; J. Giezek, Zwalczanie…, s. 71-77; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 61-62; W. Cajsel,
Ustawa o sporcie…, Nb. 3 do art. 46, s. 375.
1948
Tak: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 35 i 38 do art. 296b, s. 589 i 591; R. A. Stefański,
op. cit., s. 66; R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 79 do art. 296b, s. 1366;
A. Dalecka, M. Michalski, Sędzia sportowy jako podmiot przestępstwa korupcji w sporcie profesjonalnym (art.
296b § 1 kk) [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki. Tom XIII, red. E. Gruza, Warszawa 2009, s. 31-37.
1949
Tak: J. Postulski, M. Ruciński, Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki, Prokuratura
i Prawo z 2007 r., Nr 9, s. 59-69.
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opisane w przepisie. Nie można wykluczyć jednak wykluczyć sytuacji, w której zachowania
takiego będzie mogła podjąć się inna osoba (np. lekarz podający zawodnikowi za jego zgodą
środek dopingujący w zamian za korzyść majątkową, osoba posiadająca faktyczny wpływ na
zawodników, której nieuczciwe zachowanie może polegać na ich nakłonieniu do gorszej gry,
mechanik drużyny żużlowej przygotowujący w niewłaściwy sposób sprzęt zawodników
drużyny albo też działająca wspólnie i w porozumieniu grupa kibiców danej drużyny,
wszczynająca burdy na własnym stadionie, po to by sędzia przerwał mecz i przyznał
walkower drużynie przeciwnej). Na gruncie aktualnie obowiązującego stanu prawnego nie
ulega również wątpliwości, że osobą, której nieuczciwe zachowanie może wpłynąć na wynik
zawodów, jest sędzia sportowy. Wydaje się jednak, że należy zachować szczególną
ostrożność w ocenie potencjalnych nieuczciwych zachowań osób niebędących osobami
organizującymi, sędziującymi czy też uczestniczącymi w zawodach. Organ procesowy
w każdej sytuacji powinien tu dokonać szczególnie wnikliwej oceny, czy zachowanie takich
osób mogło w jakikolwiek sposób wywrzeć wpływ na wynik zawodów.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że na gruncie obowiązującego stanu prawnego nie
może już być wątpliwości co do statusu sędziego sportowego jako przestępstwa korupcji
w sporcie. Uznać również należy, że rozszerzenie zakresu podmiotowego przedmiotowego
typu czynu zabronionego na osoby niezwiązane formalnie z podmiotami organizującymi
zawody sportowe przyczynić się może do zwiększenia skuteczności walki z korupcją
w sporcie. Niejednokrotnie bowiem w realiach tzw. afery korupcyjnej w piłce nożnej
mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w procederze korupcyjnym uczestniczyły (lub
wręcz go kreowały) osoby niezwiązane żadnymi formalnymi więzami z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej, czy też działającymi w jego ramach klubami sportowymi. Rozszerzenie
penalizacji może zatem przynieść tu pewne efekty. Należy jednak zastanowić się, czy przyjęte
rozwiązanie spełnia wymogi gwarancyjne właściwe prawu karnemu.
2.2. Znamię modalne – „w związku z zawodami sportowymi organizowanymi
przez polski związek sportowy, podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia”.
Z art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie odpowiadać może jedynie sprawca, którego
zachowanie pozostawać będzie „w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez
polski związek sportowy, podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem
lub podmiot działający z jego upoważnienia”. Znamię „w związku z zawodami sportowymi
…” odnosi się nie do sprawcy przestępstwa, a powiązane jest z organizacją zawodów
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sportowych, a więc należy do strony przedmiotowej 1950. Jak trafnie zauważa R.A. Stefański,
„powiązanie przyjęcia korzyści lub jej obietnicy z zawodami sportowymi może być
rozumiane jako odnoszące się do osoby związanej z tymi zawodami (powiązanie
podmiotowe) lub z samymi zawodami (powiązanie przedmiotowe)” 1951.
Odpowiedzialności z art. 296b § 1 k.k. podlegać mogła jedynie osoba organizująca lub
uczestnicząca w profesjonalnych zawodów sportowych, podczas gdy na gruncie art. 46 ust.
1 ustawy o sporcie odpowiadać może osoba działająca w związku z zawodami sportowymi
organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie
umowy zawartej z tym związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia.
W doktrynie prawa karnego brak było jasności co tego, jak należy rozumieć znamię
„profesjonalne zawody sportowe”. Wiązało się to z faktem, iż w roku 2005, po wejściu w
życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, z polskiego systemu
prawnego zniknęło pojęcie „sportu profesjonalnego” (zawarte w uchylonym art. 3 ust.
4 i 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej), które używane było uprzednio do
definiowania pojęcia „profesjonalne zawody sportowe”. Wedle obowiązującego do 2005 r.
art. 3 ustawy o kulturze fizycznej, sport profesjonalny stanowił rodzaj sportu wyczynowego
i był formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych,
indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych, podejmowaną dobrowolnie, w drodze
rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych i uprawianą w celach
zarobkowych. Ustawa o sporcie kwalifikowanym posługiwała się pojęciem „sportu
kwalifikowanego”, zamiast „sportu profesjonalnego”. Pojęcie to miało odmienne znaczenie
od

używanego

poprzednio

i

oznaczało

„formę

aktywności

człowieka

związaną

z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym
w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające
z jego upoważnienia" (art. 3 ust. 3 ustawy o sporcie kwalifikowanym). Zaistniał zatem brak
skorelowania między pojęciami używanymi w ustawie o sporcie kwalifikowanym („sport
kwalifikowany”) i w kodeksie karnym („profesjonalne zawody sportowe”), co doprowadziło
do wątpliwości co do zakresu znaczeniowego pojęcia „profesjonalne zawody sportowe”.
Wedle dominującego ujęcia, do zwolenników którego zaliczyć należy P. Kardasa1952,

1950

R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 61.
Tamże.
1952
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 24-25 do art. 296b, s. 584-585.
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M. Kulika 1953, R. Zawłockiego 1954 i Sz. Tarapatę 1955 wykładnia przedmiotowego wyrażenia
powinna była być

dokonywana poprzez

jego

utożsamienie z

definicją „sportu

kwalifikowanego”, z tym jednak zastrzeżeniem, że zakres karnoprawnej ochrony nie
obejmował sportu amatorskiego oraz wyczynowego, nieuprawianego w celach zarobkowych.
Główne argumenty za zawężeniem omawianego pojęcia do sportu uprawianego w celach
zarobkowych miały swoją podstawę przede wszystkim w interpretacji językowej
przymiotnika

„profesjonalny” 1956.

Do

innych

wniosków

dochodzili

A.

Marek 1957

i A.J. Szwarc 1958, dla których dla przyjęcia, iż zawody miały charakter „profesjonalny”
wystarczyło spełnienie warunku, że zawody mają charakter „sportu kwalifikowanego”
w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym. Na gruncie poprzednio obowiązującego
stanu prawnego należy opowiedzieć się za poglądem pierwszym, jako lepiej uzasadnionym,
łączącym wyniki wykładni językowej pojęcia „profesjonalny” i systemowej, odwołującej się
do pojęć używanych w ustawie o sporcie kwalifikowanym.
Brak użycia w nowym art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie wyrażenia „profesjonalne
zawody sportowe” i zastąpienie go pojęciem „zawodów sportowych organizowanych przez
polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia” bez wątpienia prowadzi do
rozszerzenia zakresu przedmiotowego przestępstwa korupcji w sporcie. Interpretacji pojęcia
„zawody sportowe” należy dokonywać z uwzględnieniem definicji legalnej pojęcia „sport”
zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy. Zawodami sportowymi będą zatem zorganizowane formy
aktywności fizycznej wpływające na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach. Z językowego znaczenia pojęcia „zawody” wynika, iż dodatkowym
celem tak opisanych form aktywności fizycznej ma być osiągnięcie zwycięstwa, co należy do
istoty współzawodnictwa 1959. Termin ten należy odnosić do konkretnej pojedynczej imprezy
1953

M. Kulik [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks…, red. M. Mozgawa
teza 2 do art. 296b.
1954
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 26 do art. 296b, s. 1358.
1955
Sz. Tarapata, (Nie)profesjonalne…,s. 239.
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P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 24 do art. 296b, s. 584-585, Sz. Tarapata,
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1957
A. Marek, Kodeks…teza 3 do art. 296b, s. 632.
1958
A.J. Szwarc, Odpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne w sporcie [w:] Korupcja w sporcie, red.
A.J. Szwarc, Poznań 2008, s. 190.
1959
Zgodnie ze znaczeniem słownikowym, „zawody” to „impreza sportowa, w której zawodnicy rywalizują, aby
wyłonić zwycięzcę” – Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, T. 4, red. S. Dubisz, Warszawa 2003,
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sportowej, nie zaś do określonego systemu rozgrywek (np. ligi czy pucharu) 1960. Ustawa
wyraźnie rozróżnia bowiem „zawody” od „współzawodnictwa” (to drugie pojęcie rozumiane
jest szerzej) 1961. Poza zakresem penalizacji art. 46 ust. 1 ustawy pozostają więc sytuacje
przyjmowania korzyści w zamian np. za bezpodstawne przypisanie punktów drużynie
klubowej w ramach rozgrywek lub bezpodstawne nieudzielenie licencji klubowi 1962.
Nie każde zdefiniowane w powyższy sposób zawody sportowe organizowane przez
polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy z nim zawartej lub
z jego upoważnienia mają taki charakter, że uczestniczą w nich zawodnicy zajmujący się daną
dyscypliną sportu jako zawód. Polskie związki sportowe organizują bowiem zawody
sportowe na różnych poziomach, część z nich ma charakter w pełni amatorski, część
wyczynowy, jednak startujący w nich zawodnicy nie uprawiają sportu jako swojego
głównego zajęcia zarobkowego. Usunięcie z typu korupcji biernej w sporcie przymiotnika
„profesjonalny” w sposób jednoznaczny oznacza, iż dokonano penalizacji zachowań
korupcyjnych również w tego rodzaju zawodach sportowych, pod tym wszakże warunkiem,
że zorganizowane zostaną przez polski związek sportowy lub z jego upoważnienia.
Pojęcie polskiego związku sportowego wyjaśnione zostało w art. 6 i n. ustawy
o sporcie i oznacza związek sportowy utworzony za zgodą ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej przez co najmniej trzy kluby sportowe w celu organizowania i prowadzenia
współzawodnictwa w danym sporcie. Polskim związkom sportowym przyznany został
monopol na organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza
Polski lub Puchar Polski w danym sporcie, ustanawianie i realizację reguł sportowych,
organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
związek, powołanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich,

igrzysk

głuchych,

mistrzostw

świata

lub

mistrzostw

Europy,

reprezentowanie tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych, a także
używanie w stroju reprezentacji kraju wizerunku orła ustalonego dla godła (art. 13 ust.

s. 919, czy też „impreza sportowa obejmująca konkurencje z zakresu jednej dyscypliny, podczas której
zawodnicy rywalizują między sobą w uzyskaniu jak najlepszego wyniku” – Zob. Słownik Języka Polskiego
PWN, red. M. Szymczak, Tom 3, Warszawa 1998, s. 915.
1960
Zob. M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 46, pkt 4.
1961
Tamże.
1962
Tamże.
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1 i 2 ustawy). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, istnieją liczne podmioty,
posiadające status polskiego związku sportowego 1963.
Zgodnie z ustawą, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową,
zarządzaną przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej, z którą związek ma
obowiązek zawarcia umowy określającej zasady funkcjonowania ligi zawodowej (art. 15
ustawy). Bez wątpienia zatem zawody sportowe organizowane przez spółkę kapitałową
zarządzającą ligą zawodową, z którą polski związek sportowy zawarł odpowiednią umowę
mieszczą się w pojęciu użytym w art. 46 ust. 1 ustawy. Tytułem przykładu wymienić tu
można zawody organizowane przez spółki: Ekstraklasa S.A. (Ekstraklasa piłkarska), Polska
Liga Siatkówki S.A., Polska Liga Koszykówki S.A., czy też Ekstraliga Sp. z o.o. (najwyższa
klasa rozgrywkowa w zawodach żużlowych). Z kolei zawodami organizowanymi przez
podmiot działający z upoważnienia polskiego związki sportowego będą głównie rozgrywki
odbywające się na szczeblu lokalnym, a organizowane przez podmioty należące do danego
PZS (np. rozgrywki w ramach lig piłkarskich, organizowane przez okręgowe związki piłki
nożnej).
Na gruncie uchylonego art. 296b § 1 k.k. wyrażano pogląd, stosownie do którego,
ochronie na podstawie tego przepisu nie podlegały jedynie profesjonalne zawody sportowe,
lecz także zawody organizowane na podstawie aktów prawnych państw obcych 1964.
Stanowisko takie należy uznać za niesłuszne na gruncie aktualnie obowiązującego stanu
prawnego. Ustawa wyraźnie wymaga, by czynność sprawcza dokonała się w związku
z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy (lub ewentualnie
przez podmiot działający na podstawie umowy z tym związkiem lub z jego upoważnienia).
W doktrynie prawa karnego zaistniała wątpliwość co do możliwości pociągnięcia do
odpowiedzialności
1963

sprawcy

działającego

w

związku

z

zawodami

sportowymi

Są to następujące podmioty: Aeroklub Polski, Liga Obrony Kraju, Polski Związek Akrobatyki Sportowej,
Polski Związek Alpinizmu, Polski Związek Badmintona, Polski Związek Baseballu i Softballu, Polski Związek
Biatlonu, Polski Związek Bilardowy, Polski Związek Bokserski, Polski Związek Brydża Sportowego, Polski
Związek Curlingu, Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Golfa, Polski Związek Hokeja na Lodzie,
Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Judo, Polski Związek Ju-Jitsu,
Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Karate, Polski Związek Karate Fudokan, Polski Związek Karate
Tradycyjnego, Polski Związek Kendo, Polski Związek Kickboxingu, Polski Związek Kolarski, Polski Związek
Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Łuczniczy, Polski
Związek Łyżwiarstwa Figurowego, Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, Polski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Muay-thai, Polski Związek Narciarski,
Polski Związek Orientacji Sportowej, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Polski Związek Piłki Nożnej,
Polski Związek Piłki Siatkowej. Por. R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 49.
1964
R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 28 do art. 296b, s. 1359.
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organizowanymi przez międzynarodowe federacje, do których należą polskie związki
sportowe (tytułem przykładu wymienić można rozgrywki w ramach europejskich pucharów
w sportach zespołowych, czy też Mistrzostwa Europy w piłce nożnej). Zarysowały się na tym
tle dwa stanowiska.
Według poglądu większościowego 1965, nie istnieje możliwość zastosowania norm
z art. 46 ustawy w stosunku do sprawcy przyjmującego lub wręczającego łapówkę w związku
z tego rodzaju zawodami sportowymi. Uzasadnia się to stwierdzeniem, że federacje
międzynarodowe nie organizują na terenie Polski zawodów sportowych „z upoważnienia
polskich związków sportowych”, a także względami natury językowej.
Zgodnie ze stanowiskiem alternatywnym 1966, powyższy pogląd nie jest słuszny,
zarówno na gruncie poprzedniego, jak i aktualnego stanu prawnego. Choć zgodzić można się
ze tezą, że to nie polski związek sportowy jest głównym organizatorem tego rodzaju
zawodów sportowych, tym bowiem jest odpowiednia federacja międzynarodowa (np. UEFA),
to nie można jednak zaprzeczyć, że polski związek sportowy z upoważnienia federacji
dokonuje w związku z wymienionymi zawodami licznych czynności prawnych i faktycznych,
podpadających pod zakres znaczeniowy terminu „organizować”. Mimo iż polski związek jest
tu „wykonawcą” poleceń międzynarodowej centrali, zawody takie można moim zdaniem
uznać „zawody organizowane przez polski związek sportowy”.
W doktrynie istnieje również stanowisko pośrednie 1967, które – jak się zdaje – należy
zaakceptować. Jak słusznie wskazuje bowiem J. Potulski, „konieczne jest tutaj każdorazowe
przeanalizowanie podstawy prawnej dla organizowania imprezy międzynarodowej. Jeśli
wyłącznym organizatorem jest organizacja międzynarodowa, nawet w sytuacji porozumienia
między tą organizacją a władzami państwa czy jednostki samorządu terytorialnego co do
pewnych szczegółów organizacji, to działania korupcyjne podejmowane w ramach takiej
imprezy nie podlegają penalizacji. Sam fakt zawarcia umowy instytucji międzynarodowej
z polskim związkiem sportowym nie daje prawa do twierdzenia, że konkretna impreza
organizowana jest na podstawie takiego porozumienia. Jeśli określona instytucja sama jest
w stanie formalnie zorganizować określoną imprezę sportową, np. w porozumieniu
z władzami Państwa, to zawarcie umowy o współpracę z polskim związkiem sportowym
samo w sobie nie stanowi podstawy organizacji imprezy, a jedynie podstawę do wspierania
1965

Zob. m. in.: Sz. Tarapata, (Nie)profesjonalne…, s. 229-230, 235-236 i 240; M. Badura, H. Basiński,
G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 46, pkt 4.
1966
Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 87.
1967
J. Potulski, Penalizacja…, s. 70.
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jej przez polski związek sportowy” 1968. Wydaje się, iż powyższy pogląd pozwala na właściwe
wyważenie racji między regułami wykładni językowej omawianego przepisu, a względami
natury polityczno-kryminalnej. Należy się jednak opowiedzieć za wyraźnym objęciem
w przyszłości zakresem penalizacji typów korupcji sportowej także zachowań odnoszących
się do zawodów sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
międzynarodowe federacje sportowe.
2.3. Znamię modalne – „w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące wpłynąć na
wynik tych zawodów”.
Warunkiem odpowiedzialności z art. 46 ust. 1 ustawy jest dokonanie czynności
sprawczej „w zamian za nieuczciwe zachowanie może wpłynąć na wynik zawodów
sportowych organizowanych przez polski związek sportowy lub podmiot działający na
podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia”.
Oznacza to, że ustalenie, czy dana osoba może odpowiadać będzie wymagało w każdym
przypadku wnikliwego rozważenia, czy nieuczciwe zachowanie, w zamian za które przyjęto
lub żądano korzyści albo jej obietnicy, mogło wywrzeć wpływ na wynik zawodów
sportowych. Ocena taka będzie dokonywana ad casu i trudno w tej kwestii przyjąć
jednoznaczne kryteria 1969.
Nie można natomiast zgodzić się z występującym na gruncie poprzednio
obowiązującego art. 296b § 1 k.k. odosobnionym poglądem, w myśl którego względy
wykładni językowej nakazują interpretację użytego na gruncie tego przepisu (jak i również na
gruncie art. 46 ust. 1 ustawy o sporcie) zwrotu „w zamian”, prowadzącą do stwierdzenia, że
aby móc mówić o jego realizacji, nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik
zawodów sportowych, musi faktycznie zaistnieć w rzeczywistości 1970. Pogląd ten
prowadziłby do nadania omawianemu typowi czynu zabronionego charakteru przestępstwa
skutkowego, co całkowicie kłóci się z przyjętymi przez polskiego ustawodawcę założeniami
penalizacji przestępstw korupcyjnych, które nigdy nie przewidują wymogu, by zachowanie
ekwiwalentne, w zamian za które przyjmowana jest łapówka, zaistniało w rzeczywistości.
Skutkowałby również utrudnieniami natury dowodowej 1971. Ponadto, wbrew twierdzeniom
A. Krzywniaka, nie przemawiają za nim względy natury językowej. Zwrot „w zamian”
1968

Tamże.
M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s. 82.
1970
Zob. A. Krzywniak, Sporne problemy zakresu kryminalizacji korupcji w sporcie profesjonalnym na tle art.
296b kodeksu karnego z 1997 r., Nowa Kodyfikacja Karna. Tom XIX, red. L. Bogunia, Wrocław 2006, s. 14-15.
1971
J. Giezek, Zwalczanie…, s. 84.
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wskazuje bowiem wyłącznie na ekwiwalentność określonych zachowań, stanowiącą intencję
osób uczestniczących w określonej transakcji, nie zaś na wymóg faktycznego zaistnienia tych
zachowań.
Pojęcie „nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów”
występowało również na gruncie art. 296b § 1 k.k. Wyraża ono „specyficzny ekwiwalent
korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy” 1972. W pełni aktualne pozostają te
wypowiedzi doktryny prawa karnego, które przy dokonywaniu wykładni omawianego pojęcia
nakazują badać, czy nieuczciwe zachowanie stanowiące ekwiwalent przyjętej lub żądanej
korzyści albo jej obietnicy, ma w sobie potencjał do zmiany wyniku zawodów
sportowych 1973. Chodzi zatem o wykazanie, że sprawca ma faktyczną możliwość wpłynięcia
swoim zachowaniem na wynik zawodów. Bez znaczenia przy tym jest fakt, czy owo
zachowanie faktycznie zaistniało. Przestępstwo z art. 46 ust. 1 ustawy jest bowiem dokonane
w momencie przyjęcia lub żądania korzyści albo jej obietnicy, a dla jego bytu nie jest
wymagane faktyczne nastąpienie nieuczciwego zachowania, ani też by zachowanie to
faktycznie wpłynęło na wynik zawodów 1974.
Przez „wynik zawodów”, o którym mowa w przepisie, należy rozumieć nie tylko
dokładny wynik zawodów (np. 2:1 w meczu piłkarskim), ale także zwycięstwo określonej
drużyny lub zawodnika.
Przy ocenie, czy zachowanie stanowiące ekwiwalent łapówki jest „nieuczciwe”,
należy zbadać, czy jest ono „sprzeczne z obowiązującymi w sporcie zasadami
współzawodnictwa, określonymi zarówno przez przepisy ustawowe, akty podustawowe,
regulacje przyjmowane przez polskie związki sportowe, jak i wynikające z powszechnie
przyjmowanych reguł uprawiania sportu, w tym w szczególności zasad fair play”1975.
Zachowaniem

1972

nieuczciwym

będzie

również

zachowanie

naruszające

powszechnie

P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 51 do art. 296b, s. 593.
Tamże.
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Por. m. in.: P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, tezy 51-53 do art. 296b, s. 593-594; R. Zawłocki
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 46 do art. 296b, s. 1361; R.A. Stefański, Przestępstwo
korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.), Prokuratura i Prawo 2004 r., Nr 2, s. 63-64; tenże,
Przestępstwo korupcji sportowej, s. 58; R. Żurowska, Przestępstwo…, s. 126.
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P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 52 do art. 296b, s. 593. Podobnie: R. Zawłocki [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 47 do art. 296b, s. 1361-1362; R. Żurowska, Przestępstwo…,
s. 127-135; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym…, s. 63; tenże, Przestępstwo
korupcji sportowej, s. 57-58; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi
do art. 46, pkt 4.
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akceptowane zasady etyki 1976. Jak trafnie zauważa R.A. Stefański, „nieuczciwym
zachowaniem jest nie tylko zachowanie naruszające reguły gry, lecz także sprzeczne z celem
sportowym, np. zachodzi wówczas, gdy zawodnik, nie naruszając regulaminu gry, nie
wykorzystuje sytuacji, by pokonać przeciwnika. Sportowe i organizacyjne reguły w danym
sporcie określa samodzielnie związek sportowy oraz zapewnia ich przestrzeganie i nadzór nad
współzawodnictwem sportowym. […] Nie zawsze naruszenie przepisów regulaminu jest
równoznaczne z nieuczciwym zachowaniem. Naruszenie takie może być niezamierzone,
przypadkowe i niepodyktowane moralnie nagannymi pobudkami, natomiast naruszenie zasad
fair play, wyznaczających przecież standard uczciwego zachowania w sporcie jest
niewątpliwie zachowaniem nieuczciwym” 1977. Podobnie, jak wskazuje R. Żurowska, „[…]
zachowaniem, które w konkretnej sytuacji może zostać ocenione jako nieuczciwe, może być
również zachowanie formalnie mieszczące się w kompetencjach danej osoby, np. przyjęcie
korzyści przez trenera w zamian za wystawienie najsłabszego składu. Zachowanie bowiem
formalnie mieszczące się w kompetencjach danego podmiotu może być zarówno całkowicie
poprawne, jak i merytorycznie niesłuszne czy też – na skutek wypaczenia łapówką –
nieuczciwe. […] W efekcie uznać należy, że takie zachowanie, formalnie poprawne, zostaje
<<zabarwione>> nieuczciwością właśnie na skutek przyjęcia korzyści majątkowej, osobistej
czy też jej obietnicy” 1978
Powstaje przy tym pytanie, czy może zostać uznane za „nieuczciwe” zachowanie
polegające na wzmożeniu starań w celu odniesienia zwycięstwa w zawodach sportowych.
Praktyka tzw. afery korupcyjnej w piłce nożnej wskazuje na przykłady, w których przed
ważnymi meczami zawodnikom jednego z mających rywalizować klubów piłkarskich
obiecywano specjalne „premie” za odniesienie zwycięstwa, przy czym obiecującymi były
osoby związane z klubem trzecim, będącym w sytuacji bezpośredniej rywalizacji ligowej
z klubem przeciwnika (np. w walce o utrzymanie). Można również łatwo wyobrazić sobie
sytuacje, w której osoba zainteresowana w uzyskaniu konkretnego wyniku zawodów
sportowych po obstawieniu na ten wynik wielkiej sumy pieniędzy we wzajemnych zakładach
bukmacherskich lub mających charakter totalizatora, obieca „premię” za zwycięstwo
zawodnikom klubu, który został przez nią obstawiony. Wydaje się, że w takich sytuacjach nie
1976

R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym…, s. 62; tenże, Przestępstwo korupcji
sportowej, s. 57; B. Mik, Nowela…, s. 177; P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 53 do art. 296b,
s. 593; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 46, pkt 4.
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może być mowy o realizacji znamion przestępstwa korupcji biernej w sporcie. Do istoty
rywalizacji sportowej należy, zgodnie z coubertinowską dewizą „citius, altus, fortius”
(szybciej, wyżej, mocniej) wzmożenie wysiłków w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku
sportowego i pokonania przeciwnika. Nigdy zatem zachowanie zawodnika, usiłującego
osiągnąć jak najlepszy wynik (nawet jeśli jest to wynikiem obiecanej mu specjalnej
gratyfikacji finansowej) nie będzie zachowaniem sprzecznym z zasadami rywalizacji
sportowej, a zatem zachowaniem „nieuczciwym” 1979. Automatycznie, również osoba
wręczająca w takiej sytuacji korzyść lub ją obiecująca, nie może być uznana za sprawcę
przestępstwa czynnej korupcji w sporcie z art. 46 ust. 2 ustawy. Jak wskazuje R.A. Stefański,
„charakterystyka zachowania jako nieuczciwego wskazuje także na kierunek wpływu na
wynik zawodów; ma to być w sportach indywidualnych wynik niekorzystny dla biorącego
łapówkę, a w sportach drużynowych – dla drużyny, z którą związany jest sprawca” 1980.
Twierdzenie takie, choć generalnie trafne, nie odnosi się jednak do osób niezwiązanych
z żadnym z rywalizujących zawodników czy drużyn, lecz mających mieć z założenia
neutralny do nich stosunek (przykładowo sędziów sportowych), w przypadku których za
nieuczciwe należy uznać każde zachowanie naruszające obowiązujący taki osoby wymóg
bezstronności.
„Nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik zawodów” nie musi zaistnieć
w trakcie zawodów, może również mieć miejsce przed ich rozpoczęciem 1981. Może tu chodzić
np. o zachowanie trenera, który nie wystawia do gry swojego najlepszego zawodnika 1982,
lekarza podającego zawodnikowi środek dopingujący, czy nawet grupy osób dokonującej
pobicia zawodnika.
3. Przestępstwo przekupstwa w sporcie (art. 46 ust. 2 ustawy o sporcie).
Termin „w wypadkach określonych” w ust. 1 rozumieć należy jako odesłanie do
znamion modalnych „w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski
związek sportowy, podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub

1979

Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 1, s, 83; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 57;
J. Potulski, Penalizacja…, s. 71; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…,
uwagi do art. 46, pkt 4.
1980
R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, s. 57.
1981
R. Żurowska, Przestępstwo…, s. 127.
1982
R. Żurowska, Przestępstwo…, s. 135.
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podmiot działający z jego upoważnienia” oraz „w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące
wpłynąć na wynik tych zawodów”, wyjaśnionych powyżej.
4. Przestępstwo sprzedaży wpływów w sporcie (art. 48 ust. 1 ustawy o sporcie).
Ustawa o sporcie przewiduje dwa nowe typy czynów zabronionych, wzorowane na
przepisach art. 230 i 230a k.k. Można je określić mianem sprzedaży wpływów w sporcie (ust.
1) i kupna wpływów w sporcie (ust. 2). Ustawa przewiduje dla obu typów tzw. wypadek
mniejszej wagi (ust. 3). Racją wprowadzenia omawianych typów czynów zabronionych była
walka ze zjawiskiem korupcji w sporcie. Wydaje się jednak, że ich uchwalenie jest
niepotrzebne i nie będą one miały większego znaczenia praktycznego. Rodzą bowiem spore
wątpliwości, zarówno jeśli idzie o ich interpretację, jak i stosunek do typów opisanych w art.
46 ust. 1-3 ustawy o sporcie. Przy szerokim zakresie penalizacji korupcji biernej i czynnej
w sporcie potrzeba wprowadzania do systemu prawnego odrębnych typów płatnej protekcji
w sporcie jest moim zdaniem wysoce wątpliwa.
Przestępstwo określone w art. 48 ust. 1 ustawy o sporcie jest – podobnie jak typ z art.
230 § 1 k.k. – tzw. przestępstwem dwuaktowym 1983. Regulacja zawarta w omawianym
przepisie była zresztą wzorowana na treści art. 230 § 1 k.k. Dla odpowiedzialności karnej
konieczne jest zatem zrealizowanie dwóch zachowań opisanych w przepisie.
Omawiana regulacja nie posiada odpowiednika w międzynarodowych unormowaniach
antykorupcyjnych, ani też w systemach prawnych innych państw europejskich. Stanowi więc
oryginalny polski wkład w rozwój światowej karnistyki. Niestety, wkładu tego nie można
uznać za udany.
4.1.

Krąg podmiotów, w których sprawca podejmuje się pośrednictwa.

W przepisie wymieniono trzy kategorie podmiotów, na wpływy w których powołuje
się sprawca (wywołuje u innej osoby przekonanie o istnieniu takich wpływów lub utwierdza
ją w przekonaniu o ich istnieniu), podejmując się pośrednictwa w ustaleniu wyniku zawodów
sportowych. Są to: 1) polski związek sportowy, 2) podmiot działający na podstawie umowy
zawartej z polskim związkiem sportowym, 3) podmiot działający z upoważnienia polskiego
związku sportowego. Pojęcia te określone zostały w przepisach ustawy o sporcie i wyjaśnione
zostały powyżej.

1983

Por. rozważania w Rozdziale II.
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Powyższe wyliczenie podmiotów jest enumeratywne, co oznacza że poza zakresem
penalizacji pozostawiono np. powoływanie się na wpływy w międzynarodowej federacji
sportowej, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim czy też Polskim Komitecie
Olimpijskim, który nie jest „polskim związkiem sportowym” w rozumieniu ustawy, lecz
podmiotem zrzeszającym polskie związki sportowe 1984. Co istotniejsze, poza zakresem
penalizacji pozostawiono również powoływanie się na wpływy w klubach sportowych,
również tych, które uczestniczą w danych zawodach sportowych. Powoływanie się na
wpływy u zawodników uczestniczących w zawodach nie jest zatem penalizowane. Inaczej
rzecz ma się z osobami sędziującymi zawody, które są zawsze organizacyjnie powiązane
z polskim związkiem sportowym, podmiotem działającym na podstawie umowy z takim
związkiem czy podmiotem działającym z jego upoważnienia.
4.2. Pojęcie „ustalenia określonego wyniku zawodów sportowych”.
W przestępstwie z art. 48 ust. 1 ustawy sprawca, powołując się na wpływy
w określonym w przepisie podmiocie (lub wywołując przeświadczenie lub utwierdzając
w przeświadczeniu o istnieniu takich wpływów) podejmuje się pośrednictwa w „ustaleniu
określonego wyniku zawodów sportowych”. Jak słusznie stwierdza C. Kąkol, „specyfiką
omawianej regulacji jest to, że pośrednictwo, którego podejmuje się sprawca, nie dotyczy
załatwienia sprawy, lecz określonego wyniku zawodów sportowych” 1985.
Podkreślić należy, że choć w przepisie brak jest wyraźnego sformułowania, że chodzi
tu o zawody sportowe organizowane przez polski związek sportowy lub podmiot działający
na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia,
to nie może być wątpliwości, że chodzi tu o właśnie tę kategorię zawodów 1986. Nie sposób
bowiem pomyśleć sobie zachowania polegającego na podjęciu się pośrednictwa w ustaleniu
zawodów organizowanych np. przez federację międzynarodową przez osobę nie posiadającą
w niej żadnych wpływów.
Przez „określony wynik zawodów sportowych” rozumieć należy nie tylko dokładny
wynik zawodów (np. 2:1 w meczu piłkarskim), ale także zwycięstwo określonej drużyny lub

1984

R.A. Stefański, Przestępstwo płatnej protekcji w sporcie, s. 581-582.
C. Kąkol, Przestępstwa…, s. 133.
1986
Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 2, s. 62; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak,
Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 48, pkt 4. Inaczej J. Potulski, Penalizacja…, s. 73-74.
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zawodnika 1987. Jak trafnie wskazuje C. Kąkol, „zwrot <<ustalenie określonego wyniku
zawodów sportowych>> należy rozumieć szeroko, nie tylko jako ustalenie konkretnego
wyniku, a więc np. liczby uzyskanych bramek czy punktów, ale każdego wyniku, który został
ustalony i jest satysfakcjonujący dla osoby udzielającej (obiecującej) korzyści majątkowej lub
osobistej. Nie wchodzi w zakres tego zwrotu ustalenie jakiegokolwiek wyniku, ale takiego,
który został – mniej lub bardziej – określony” 1988.
Jak słusznie podnosi się w doktrynie, ustalenie określonego wyniku zawodów
sportowych może mieć miejsce także po ich zakończeniu 1989. Może do tego dojść
przykładowo w wyniku działalności orzeczniczej organów związkowych, w kompetencji
których znajduje się „ustalanie” wyników zawodów 1990. Może tu np. chodzić o weryfikację
wyniku poprzez przyznanie tzw. walkowera jednej z drużyn uczestniczących w zawodach.
5. Przestępstwo kupna wpływów w sporcie (art. 48 ust. 2 ustawy o sporcie).
Wprowadzenie w obowiązującym kształcie do systemu prawnego typu kupna
wpływów w sporcie przy jednoczesnym bardzo szerokim uregulowaniu przestępstwa
przekupstwa w sporcie (art. 46 ust. 2 ustawy) należy ocenić nader negatywnie. Wspomniane
typy, w przeciwieństwie np. do typów przekupstwa i czynnej płatnej protekcji w sektorze
publicznym (art. 229 i 230a k.k.) nie pozostają względem się w stosunku krzyżowania, lecz
nadrzędności-podrzędności. Typ z art. 46 ust. 2 jest typem nadrzędnym wobec typu z art. 48
ust. 2. Każde bowiem udzielenie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej
albo jej obietnicy w zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów
sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej
funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy
zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia, w związku
z pełnieniem tej funkcji (art. 48 ust. 2) będzie jednocześnie udzieleniem lub obietnicą
udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zamian za nieuczciwe
zachowanie mogące mieć wpływ na wynik zawodów sportowych organizowanych przez
polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym
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Zob. M. Iwański, Przestępstwa…, cz. 2, s. 62; C. Kąkol, Przestępstwa…, s. 133; J. Potulski, Penalizacja…,
s. 74; R.A. Stefański, Przestępstwo płatnej protekcji w sporcie, s. 583; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny,
M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 48, pkt 4.
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C. Kąkol, Przestępstwa…, s. 133.
1989
M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszczak, Ustawa o sporcie…, uwagi do art. 48, pkt 4.
1990
Tamże.
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związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia (art. 46 ust. 2). Wydaje się zatem, że
art. 48 ust. 2 stanowi lex specialis wobec art. 46 ust. 2, co wobec równej sankcji
przewidzianej przez oba przepisy nie ma żadnego sensu kryminalno-politycznego i prowadzić
może jedynie do nadmiernej komplikacji i niepotrzebnych trudności w stosowaniu prawa.
Unormowania zawarte w art. 48 ustawy o sporcie należy moim zdaniem ocenić
negatywnie. Razi zwłaszcza nieudolna redakcja art. 48 ust. 2 ustawy. Poza tym z punktu
widzenia polityki kryminalnej, wobec szerokiego unormowania zakresu odpowiedzialności za
sprzedajność i przekupstwo w sporcie, wprowadzenie typów sprzedaży wpływów i kupna
wpływów w sporcie wydaje się zbędne.

Rozdział
i referendom.

VIII.

Przestępstwa

korupcyjne

przeciwko

wyborom

W Rozdziale XXXI k.k. (zatytułowanym: „Przestępstwa przeciwko wyborom
i referendom) znajdują się dwa typy przestępstw korupcyjnych: sprzedajność wyborcza (art.
250a § 1 k.k.) oraz przekupstwo wyborcze (art. 250a § 2 k.k.). Ponadto w art. 250a § 3 k.k.
znajduje się regulacja wypadku mniejszej wagi w odniesieniu do obu tych typów czynów
zabronionych, zaś w art. 250a § 4 k.k. klauzula służąca rozerwaniu solidarności sprawców
tych przestępstw 1991.
Typy przestępstw korupcyjnych odnoszących się do wyborów i referendów
wprowadzone zostały do k.k. w wyniku nowelizacji z czerwca 2003 r. W pierwotnym tekście
kodeksu karnego, podobnie jak w k.k. z 1969 r. brak było jakichkolwiek regulacji
dotyczących sprzedajności wyborczej i przekupstwa wyborczego. Regulacja taka zawarta
była natomiast w k.k. z 1932 r. (w art. 121 i 122) 1992. Kodeks ten zawierał również typ
przestępstwa pośrednictwa w korupcji wyborczej (art. 123) 1993.
Już po wejściu w życie k.k. z 1997 r. w doktrynie prawa karnego pojawiły się głosy
postulujące wprowadzenie do tego kodeksu typów czynów zabronionych odnoszących się do
korupcji wyborczej 1994.
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Por. szczegółowo rozważania w Rozdziale XI.
Zob. W. Kozielewicz [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 2-3 do art. 250a, s. 435-436.
1993
Tamże, Nb. 2 do art. 250a, s. 436.
1994
W. Kozielewicz, Przestępstwa przeciwko wyborom i referendom w pozakodeksowym prawie karnym –
wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” z 2001 r., Nr 10, s. 69.
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Jak słusznie zauważa W. Kozielewicz, przestępstwa odnoszące się do korupcji
wyborczej zawarte są w ustawodawstwach karnych wielu krajów (Autor wskazuje na
przykłady Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Szwecji, Holandii i Francji) 1995.
Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji k.k. z czerwca 2003 r. 1996, „tego typu
unormowania [odnoszące się do sprzedajności wyborczej i przekupstwa wyborczego – dop.
M. I.] mają w polskim prawie karnym długą tradycję, a poza tym rezygnacja z penalizacji
korupcji wyborczej wydaje się nieracjonalna”. Znacznie bardziej rozbudowane motywy
wprowadzenia typów przestępstw korupcyjnych odnoszących się do wyborów zawierało
uzasadnienie rządowego projektu k.k. z 1932 r. 1997. Stwierdzało ono, iż „w zakresie
objektywnej szczerości (…) głosowania najbardziej charakterystyczną formą zamachu są
przekupstwa. Ta najbardziej może rozszerzona forma deprawacji obywatelskiej występuje
w postaci okazania lub obietnicy korzyści majątkowej lub osobistej, udzielonej bezpośrednio,
albo też upozorowanej pośrednio […]. Treścią przestępnego handlu jest oczywiście sposób
głosowania ewentualnie powstrzymanie się od głosowania, tj. złożenie głosu w sposób
umówiony lub niezłożenie go wcale. Taka umowa jest przestępstwem ze względu na
publiczno-prawny charakter głosowania, na jego objektywne znaczenie w życiu publicznem,
na spaczenie wyniku wyborów, który jest miarodajny tylko pod warunkiem szczerości.
Ponieważ wobec tajności wyborów nie da się stwierdzić ani tego, czy sprzedajny obywatel
dotrzymał swej przestępnej umowy, ani też tego, że nie działał on zgodnie ze swojem
przekonaniem i że nie głosowałby w ten sam sposób, choćby zapłaty nie otrzymał, przeto sam
fakt zawarcia umowy uznać należy za wystarczają podstawę dla represji karzącej” 1998.
1. Rodzajowy i indywidualny przedmiot ochrony przestępstw sprzedajności
wyborczej i przekupstwa wyborczego.
Rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstw zawartych w Rozdziale XXXI k.k.
jest prawidłowość przeprowadzenia wyborów i referendów. Należy w tym kontekście
odpowiedzieć na pytanie, o ochronę prawidłowości jakich wyborów chodzi. Jest to o tyle
istotne, że w przepisie art. 250a k.k., penalizującym przestępstwa korupcyjne dotyczące
wyborów i referendów, w przeciwieństwie do typów określonych w art. 248 k.k., brak jest
1995

W. Kozielewicz [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 3 do art. 250a, s. 436.
Sejm IV kadencji, Druk Nr 869.
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Por. W. Kozielewicz [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 1 do art. 250a, s. 434-435.
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Komisja Kodyfikacyjna RP, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 4, s. 38-39, Uzasadnienie części szczególnej
drugiego projektu sekcji, cyt. za: L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, wyd. 2, Kraków 1936, s. 261.
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określonych konkretnych rodzajów wyborów i referendów, do których mają się odnosić
zachowania korupcyjne sprawców. Wydaje się jednak, że względy natury systemowej
i funkcjonalnej przemawiają za tożsamym zakresem ochrony na gruncie wszystkich
przestępstw przeciwko wyborom i referendom. Uznać zatem należy, że zakres ten
wyznaczony został podstawowym przepisie Rozdziału XXXI k.k., jakim jest art. 248 k.k.
W przepisie tym mowa jest o „związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami
organów samorządu terytorialnego lub referendum”. Trzeba więc stwierdzić, że prawidłowość
przeprowadzania wskazanych powyżej kategorii wyborów i referendum chroniona jest także
w art. 250a k.k. 1999.
Zasady przeprowadzania wyborów do Sejmu, wyborów do Senatu, wyboru Prezydenta
RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak również wyborów organów samorządu
terytorialnego (rad gmin, rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich, jak również
bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), aktualnie uregulowane
są w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 2000. Oczywiście
podstawowe zasady prawa wyborczego do tych organów (za wyjątkiem Parlamentu
Europejskiego) uregulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Warto zauważyć, że ochrona z art. 248 k.k. (a co za tym idzie – także z art. 250a k.k.)
nie przysługuje wyborom do organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu
terytorialnego (sołtysa, rady osiedla lub dzielnicy). Organy te nie są bowiem organami
jednostek samorządu terytorialnego. Przeciwna wykładnia naruszałaby zatem zasadę nullum
crimen sine lege. Wydaje się jednak, że stanowi to niedopatrzenie ustawodawcy, z punktu
widzenia polityki kryminalnej pożądane byłoby również wprowadzenie penalizacji zachowań
odnoszących się do tej kategorii wyborów (w tym zachowań korupcyjnych, które mogą być
częste w tym przypadku, ze względu na „bliskość” kandydatów i potencjalnych wyborców).
Jeśli idzie o referenda, to w aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieją dwie
ich kategorie. Pierwszą z nich są referenda ogólnopolskie, uregulowane w Konstytucji RP
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Zob. M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 2 do art. 250a, s. 1331.
Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
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oraz ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 2001. Druga kategoria to
referenda lokalne, uregulowane w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym 2002,
Ochronie przewidzianej w Rozdziale XXXI k.k. nie podlegają wszelkiego rodzaju
wybory czy głosowania odbywające się w ramach samorządów zawodowych czy innych
samorządów (np. gospodarczych), organizacji społecznych (np. partii politycznych, związków
zawodowych, stowarzyszeń) czy w końcu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(w szczególności spółdzielni czy spółek kapitałowych – np. głosowania na walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy spółek akcyjnych) 2003. Kodeks karny z 1932 r. przewidywał
znacznie szerszy zakres ochrony prawnokarnej, co wyrażało się również w tytule Rozdziału
XX: „Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych”. Ochrona prawnokarna
przysługiwała na gruncie k.k. z 1932 r. wszelkim głosowaniom „w sprawach publicznych”,
o ile odbywały się na podstawie Konstytucji lub ustaw 2004. Pojęcie to obejmowało
w szczególności wybory do samorządu zawodowego czy gospodarczego 2005, nie mieściło
natomiast w swoim zakresie „wyborów do przedstawicielstwa spółek prawno-prywatnych,
towarzystw dobroczynnych, kulturalnych, sportowych, itd.” 2006.
Powstaje pytanie, czy rozwiązanie przyjęte na gruncie Rozdziału XXXI k.k. jest
słuszne i czy prawnokarna ochrona nie powinna przysługiwać także prawidłowości
wskazanych powyżej kategorii wyborów i głosowań. Pytanie to dotyczy zwłaszcza penalizacji
zachowań korupcyjnych w tym zakresie. Wydaje się, że prawnokarną ochroną przed
zachowaniami korupcyjnymi powinno objąć się wybory do organów partii politycznych, co
2001

Dz. U. Nr 57, poz. 507 z późn. zm. Przeprowadza się je w następujących kategoriach spraw: 1) referenda
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, 2) referenda w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
umowy międzynarodowej, 3) referenda zatwierdzające zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2002
Dz. U. Nr 88, poz. 1190 z późn. zm. Przeprowadza się je: 1) w sprawach odwołania organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, 2) w sprawach dotyczących sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej
wspólnoty samorządowej, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu
terytorialnego, 3) w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi
łączących wspólnoty samorządowej, 4) w sprawach odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
5) w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań
i kompetencji organów gminy.
2003
Por. W. Kozielewicz [w:] System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom
zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013, s. 713; B. Mik, Nowela…, s. 169-170.
2004
Zob. W. Kozielewicz [w:] System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom
zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013, s. 713.
2005
W. Kozielewicz [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki, s. 713; L. Peiper, Komentarz…,
wyd. 2, s. 257; J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, wyd. V, Lwów 1938, s. 349.
2006
Zob. L. Peiper, Komentarz…, wyd. 2, s. 257.
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związane jest z licznymi nieprawidłowościami, występującymi w tym zakresie w ostatnim
czasie, co podrywa w dużej mierze zaufanie do instytucji partii politycznych, a co za tym
idzie – do ustroju demokratycznego jako takiego. Partie polityczne nie są bowiem wyłącznie
zrzeszeniami prywatnymi, lecz pełnią także niezwykle istotną rolę publiczną w systemie
politycznym państwa. Ponadto na swoją działalność otrzymują (po spełnieniu określonych
warunków) subwencje ze Skarbu Państwa. W moim przekonaniu rozwiązanie takie
należałoby zatem uznać za pożądane.
Należy w tym kontekście wskazać jednak, że ze względu na szeroki zakres pojęcia
„członek organu samorządowego”, mieszczącego się w ramach terminu „osoba pełniąca
funkcję publiczną”, w połączeniu z zakresem kompetencji takich osób (np. delegatów na
Krajowy Zjazd Lekarzy) obejmujących prawo głosowania w wyborach innych organów
samorządu (np. zawodowego czy gospodarczego), prawidłowość głosowania do organów
takich samorządów, w kontekście penalizacji zachowań korupcyjnych, podlega w pewnym
zakresie ochronie z art. 228 i 229 k.k. 2007.
Indywidualnym przedmiotem ochrony przestępstw sprzedajności i przekupstwa
wyborczego jest obiektywna „szczerość” głosowania, przez co rozumieć należy głosowanie
zgodne z osobistymi przekonaniami i preferencjami 2008. Zdaniem W. Kozielewicza,
„ustawodawca chce chronić dyspozycją art. 250a k.k. akt wyborczy i zmierza do tego, aby
zapewnić wybór takich kandydatów, których przymioty osobiste, głoszone poglądy i program
jednają dla nich wyborców. Słusznie zauważa się, że wyborca po przyjęciu korzyści
majątkowej lub osobistej głosuje też w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami, jednak nie
swobodnymi, a <<urobionymi>> przez przyjęcie korzyści” 2009. Z kolei jak zauważa
R.A. Stefański, „obiektywizm głosowania polega na tym, że uprawniony głosuje według
swego swobodnie podjętego przekonania” 2010. A. Marek zauważa w tym kontekście słusznie,
że art. 250a k.k., „chroniąc obiektywność głosowania tym samym chroni interes społeczny

2007

Por. rozważania w Rozdziale V.
Zob. W. Kozielewicz [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki, s. 736; A. Marek, Kodeks…,
wyd. 1, teza 1 do art. 250a, s. 526-527; M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy 2-3 do art. 250a,
s. 1331; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 4,
s. 69-70; J. Skorupka, Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250a k.k., Palestra z 2006 r., Nr 11-12, s. 45.
2009
W. Kozielewicz [w:] System Prawa Karnego…Tom 8, red. L. Gardocki, s. 736.
2010
R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 70.
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w zakresie rzetelnego i zgodnego z zasadami demokracji przeprowadzenia wyborów
i referendum” 2011.
Nie można natomiast podzielić poglądu prezentowanego przez J. Skorupkę, według
którego przedmiotem ochrony przestępstw z art. 250a k.k. jest także swoboda głosowania2012.
Należy bowiem zauważyć, że przyjęcie przez wyborcę korzyści majątkowej lub osobistej
w zamian za głosowanie w określony sposób nie wpływa w żaden sposób na możliwość
podjęcia przez niego wyboru co do sposobu głosowania. Łapówka stanowi czynnik bez
wątpienia wpływający na ten wybór, lecz w żaden sposób go nie ogranicza (co można by
powiedzieć np. o stosowaniu wobec wyborcy groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na
określony sposób głosowania). W tym sensie zachowania korupcyjne w odniesieniu do
wyborów i referendów nie wpływają negatywnie na zakres wolności osoby uprawnionej do
głosowania (swobody w zakresie podejmowania przez nią decyzji wyborczych), lecz
powodują odejście przez nią od kryteriów, którymi kierować powinna się przy podejmowaniu
decyzji w demokratycznym państwie prawa.
Za niesłuszne należy również występujące w doktrynie prawa karnego stanowisko,
wedle którego „[…] przepis z art. 250a k.k. ma nie tylko chronić prawidłowość wyborów ale
także ograniczać tzw. przedpole korupcji” 2013. Uzasadniając ten pogląd W. Jasiński zauważa,
iż „brak penalizacji łapownictwa wyborczego stanowił poważną lukę w obszarze penalizacji
zachowań korupcyjnych. Osoby, które uzyskują mandat wyborczy wskutek wręczenia
korzyści majątkowej lub osobistej, uczestniczą w tworzeniu prawa tak samo jak te, które
wybrane zostały w drodze uczciwej i suwerennej decyzji wyborczej. Ich uczestnictwo w tym
procesie często jednak nie ma charakteru niezależnego. Są one dyspozycyjne w stosunku do
korumpujących wyborców. Tworzone przez nich prawo sprzyja także łapownictwu albo też
ich działania generują postawy korupcyjne” 2014. Powyższe rozważania zdają się nie
dostrzegać realiów związanych z przestępczością korupcyjną w odniesieniu do wyborów
i referendów, stanowią zaś jedynie ogólne wyobrażenia o kształcie tej przestępczości 2015. Jak
wynika bowiem z badań kryminologicznych przeprowadzonych w tym zakresie przez
2011

A. Marek, Kodeks…, wyd. 1, teza 1 do art. 250a, s. 526-527.
J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 45.
2013
Tak: W. Jasiński, Nowe rozwiązania kodeksu karnego przeciw korupcji, Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego z 2003 r., Nr 11, s. 12. Podobnie również: R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 70; M. Szewczyk
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 4 do art. 250a, s. 1331.
2014
W. Jasiński, Nowe…, s. 12.
2015
Zob. D. Wąsik, Przekupstwo wyborcze (art. 250a § 2 k.k.) – istota zjawiska, Prokurator z 2011 r., Nr 2, s. 86.
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D. Wąsika, cechą charakterystyczną zjawiska korupcji wyborczej jest jego występowanie
praktycznie wyłącznie przy okazji wyborów samorządowych 2016. Autor zauważa trafnie, że
przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w specyfice procesu wyborczego, w przypadku bowiem
wyborów na szczeblu lokalnym (samorządowym) uzyskanie mandatu wymaga dużo mniejszej
ilości głosów niż w przypadku wyborów parlamentarnych, co z kolei wiąże się z dużo
niższymi „kosztami” ewentualnych transakcji korupcyjnych mających wpłynąć na wynik
wyborów 2017. Ponadto, jak wynika z badań przeprowadzonych przez D. Wąsika, najczęściej
stosowanym przez sprawców przekupstwa wyborczego (art. 250a § 2 k.k.) środkiem
przekupstwa są drobne kwoty pieniężne (najczęściej 10 lub 20 zł) lub przedmioty
powszechnie dostępne o wartości rzadko przekraczającej 20 zł, takie jak artykuły spożywcze,
w tym alkohol i papierosy, a także gadżety wyborcze 2018. Powyższe z kolei wynika
z charakterystyki typowych sprawców sprzedajności wyborczej, którymi bardzo często są
osoby bezrobotne, czy też mieszkańcy wsi lub niewielkich miasteczek 2019. W tym też sensie
rację ma D. Wąsik, gdy krytykując opisane powyżej stanowisko zauważa, iż „[…] można
zadać retoryczne pytanie, na ile opłacalne jest dla kandydata deklarowanie pozytywnego
załatwienia poważnych kwestii gospodarczych, np. pomocy w osiągnięciu określonych
licencji i koncesji, w przypadku uzyskania mandatu w zamian za jednostkowe głosy
zainteresowanych przedsiębiorców lub ich rodzin. Taki stan rzeczy ma tym bardziej
abstrakcyjny wymiar, gdy wziąć pod uwagę np. wybory parlamentarne czy prezydenckie,
gdzie o elekcji decydują przeważnie tysiące głosów” 2020. Należy przy tym wskazać, że
uzyskanie przez kandydata w wyborach pojedynczego głosu (lub nawet kilku głosów
członków rodziny) nie jest dla niego co do zasady na tyle istotne, by stać się w przyszłości
dyspozycyjnym dla osób, które wcześniej zostały przekupione, by oddać na niego swój głos.
W tym sensie stanowisko o ochronie przez przepisy art. 250a k.k. tzw. „przedpola korupcji”
jest w moim przekonaniu niesłuszne.

2016

D. Wąsik, Przekupstwo…, s. 88.
Tamże.
2018
Tamże, s. 89.
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D. Wąsik, Przekupstwo…, s. 92.
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D. Wąsik, Przekupstwo…, s. 91 (przypis 18).
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2. Przestępstwo sprzedajności wyborczej (art. 250a § 1 k.k.).
2.1. Podmiot przestępstwa.
Przestępstwo sprzedajności wyborczej, określonej w art. 250a § 1 k.k. należy do
przestępstw indywidualnych 2021. Może je popełnić wyłącznie osoba uprawniona do
głosowania w określonej kategorii wyborów lub referendum, a zatem osoba posiadająca tzw.
czynne prawo wyborcze 2022. O tym, kto posiada takie uprawnienie, decydują unormowania
Konstytucji RP, ustawy – Kodeks wyborczy, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz
ustawy o referendum lokalnym 2023.
Dla odpowiedzialności karnej z art. 250a § 1 k.k. nie ma natomiast znaczenia, czy
dana osoba ma tzw. prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze).
W przypadku, gdy osoba, która nie posiada czynnego prawa wyborczego, mająca tego
świadomość. przyjmuje lub żąda korzyści majątkowej w zamian za głosowanie w określony
sposób, może ona odpowiadać za przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k., jeżeli wprowadzi
w błąd osobę udzielającą jej korzyści majątkowej co do swojego uprawnienia do
głosowania 2024. Natomiast nie odpowiada karnie osoba nie posiadająca uprawnień
wyborczych (np. pozbawiona ich prawomocnym orzeczeniem sądu), przypuszczająca jednak

2021

Zob. m. in.: S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1934, s. 412; W. Kozielewicz
[w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 13 do art. 250a, s. 438; M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom
II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 250a, s. 1332; J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 47.
2022
M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 9 do art. 250a, s. 1332.
2023
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat (art. 10 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, art. 3 ust. 1 ustawy
o referendum ogólnokrajowym). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej czynne
prawo wyborcze ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego). W wyborach do
rady gminy, a także w wyborach wójta danej gminy (burmistrza, prezydenta miasta) czynne prawo wyborcze ma
obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4 Kodeksu
wyborczego). W wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa prawo wybierania ma obywatel polski,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego
powiatu i województwa (art. 10 § 1 pkt 3 lit. b Kodeksu wyborczego). W referendum lokalnym mają prawo brać
udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne
prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki (art. 3 ustawy o referendum lokalnym). Nie ma prawa
wybierania osoba: 1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawiona praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem
sądu (art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego, art. 3 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym).
2024
Zob. R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 75.
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błędnie, iż je posiada i przyjmująca (żądająca) korzyść w zamian za głosowanie w określony
sposób. W takiej sytuacji nie wypełnione są bowiem znamiona strony przedmiotowej typu
czynu zabronionego z art. 250a § 1 k.k., a także nie można mówić o odpowiedzialności za
usiłowanie nieudolne (art. 13 § 2 k.k.). Sprawca taki nie pozostaje bowiem w błędzie co do
znamienia przedmiotu czynności wykonawczej lub znamienia modalnego odnoszącego się do
sposobu działania, lecz w błędzie co do znamienia podmiotu, który na gruncie tego przepisu
pozostaje bezkarny2025.
2.2. Znamię modalne – „za głosowanie w określony sposób”.
Istotą przestępstwa sprzedajności wyborczej jest realizacja przez osobę uprawnioną do
głosowania czynności sprawczej w zamian za określony ekwiwalent, określony w ustawie
jako „głosowanie w określony sposób”. Podobnie jak w przypadku innych typów przestępstw
korupcyjnych, dla odpowiedzialności karnej z art. 250a § 1 k.k. nie jest wymagane, by
sprawca faktycznie zrealizował czynność ekwiwalentną, lecz wystarczy, by przyjął (żądał)
korzyść w zamian za głosowanie w określony sposób. Bez znaczenia jest zatem, czy sprawca
wywiązał się z przyjętego zobowiązania i jak w rzeczywistości zagłosował 2026. Istotne jest
jedynie, by między zachowaniem sprawcy a głosowaniem w określony sposób w wyborach
lub referendum istniał związek rzeczowo-podmiotowy w tym sensie, ze przyjmujący korzyść
lub jej żądający wiąże w swej świadomości jej udzielenie ze swoim głosowaniem w określony
sposób 2027.
Dla odpowiedzialności z art. 250a § 1 k.k. nie ma znaczenia, czy zachowanie sprawcy
przyjmującego lub żądającego korzyści ma miejsce przed aktem wyborczym (łapówka – tzw.
podkup), czy też po tym akcie (łapówka – wynagrodzenie) 2028.
Przez „głosowanie w określony sposób” rozumieć należy wszelkie formy realizacji
przez osobę uprawnioną do głosowania swojego czynnego prawa wyborczego, z tym jednak
zastrzeżeniem, że musi to wiązać się z określonym sposobem głosowania, tj. ustaleniem na
jakiego kandydata w wyborach (lub przynajmniej na jaką listę wyborczą w wyborach do
Sejmu, do Senatu lub do rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa) będzie ona
głosować, bądź za jaką odpowiedzią („tak” lub „nie”) w referendum ogólnokrajowym lub
2025

Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 33 do art. 13, s. 232-233.
Zob. m. in. M. Szewczyk [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 11 do art. 250a, s. 1333.
2027
Tamże.
2028
J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 45-46.
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lokalnym się opowie 2029. Głosowaniem w określony sposób jest również oddanie głosu
nieważnego 2030. Nie można natomiast zgodzić się z wyrażanym w doktrynie stanowiskiem, że
znamię to obejmuje również wyniesienie przez osobę uprawnioną do głosowania karty do
głosowania poza lokal wyborczy i przekazanie jej innej osobie, by ta wrzuciła ją następnie do
urny wyborczej 2031. Takie zachowanie nie może być bowiem uznane za „głosowanie”
w rozumieniu Kodeksu wyborczego, ustawy o referendum ogólnokrajowym i ustawy
o referendum lokalnym. Sposób interpretacji zaproponowany przez J. Skorupkę stanowi więc
w tym przypadku przejaw niedopuszczalnego naruszenia zasady nullum crimen sine lege
stricta.
W przeciwieństwie do unormowania zawartego w art. 122 k.k. z 1932 r.,
odpowiedzialności za przestępstwo sprzedajności wyborczej nie podlega osoba przyjmująca
(żądająca) korzyść w zamian za powstrzymanie się od głosowania (uczestnictwo w bojkocie
wyborów lub referendum) i to pomimo faktu, że może to wpłynąć na wynik wyborów, a także
na ważność referendum ogólnokrajowego lub lokalnego (wobec istnienia w przypadku
referendów wymogu określonej frekwencji wyborczej dla ich ważności) 2032. Rozwiązanie
takie należy ocenić negatywnie, zwłaszcza w kontekście zachowań korupcyjnych
stanowiących „zachętę” do bojkotu referendów, co zwłaszcza na poziomie lokalnym (np.
referendum w przedmiocie odwołania wójta) może prowadzić do wypaczenia woli wyborców,
a w konsekwencji do nieważności referendum. Z kryminalno-politycznego punktu widzenia
za pożądane należałoby więc uznać wprowadzenie do art. 250a § 1 (i odpowiednio § 2) k.k.
znanego przepisom k.k. z 1932 r. znamienia „za powstrzymanie się od głosowania”.
Należałoby także wprowadzić wprost penalizację przyjmowania (żądania) korzyści w zamian
za wynoszenie z lokalu wyborczego karty wyborczej.
3. Przestępstwo przekupstwa wyborczego (art. 250a § 2 k.k.).
W sytuacji, gdy sprawca przekupstwa wyborczego udziela korzyści majątkowej lub
osobistej w zamian za głosowanie w określony sposób, błędnie przypuszczając, że osoba,
której korzyść jest wręczana, posiada czynne prawo wyborcze, odpowiadać będzie za
2029

Zob. J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 46; W. Kozielewicz [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki,
Nb. 9 do art. 250a, s. 437.
2030
J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 46; R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 71.
2031
Tak: J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 46.
2032
J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 46; R.A. Stefański, Przestępstwo…, s. 71; W. Kozielewicz [w:]
Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Nb. 9 do art. 250a, s. 437.
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usiłowanie nieudolne przekupstwa wyborczego (art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 250a § 2 k.k.).Nie
uświadamia sobie wówczas bowiem, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak
przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego.

Rozdział IX. Przestępstwa korupcyjne w sektorze farmaceutycznym.
W polskim systemie prawnym aktualnie obowiązuje sześć przepisów statuujących
przestępstwa korupcyjne odnoszące się do działalności sektora farmaceutycznego (związanej
z obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub
wyrobami medycznymi). Są to: art. 128 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne 2033 oraz art. 54 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego

oraz

wyrobów

medycznych 2034.
Artykuł 128 pr. farm. dotyczy zachowań korupcyjnych związanych z reklamą
produktów leczniczych (reklamą farmaceutyczną), niezależnie od tego, czy podlegają one
refundacji ze środków publicznych czy też nie. Natomiast przepisy art. 54 ust. 1-5 u.r.l.
dotyczą patologii korupcyjnych związanych z obrotem lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, pod warunkiem
jednak, że podlegają one refundacji ze środków publicznych.
Wskazane przepisy stanowią odpowiedź ustawodawcy na szeroko występujące
w Polsce patologie korupcyjne związane z funkcjonowaniem przemysłu farmaceutycznego,
w szczególności dotyczące jego relacji z lekarzami (osobami uprawnionymi do wystawiania
recept), farmaceutami (osobami prowadzącymi detaliczny i hurtowy obrót lekami) oraz
podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą, w zakresie w jakim dokonują one
zamówień leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych. Patologie te znajdują swoje
odzwierciedlenie w prowadzonych przez organy ścigania postępowaniach karnych, a także
w ostatnim stały się przedmiotem niezwykle interesującej analizy socjologicznej, ukazującej
w jaskrawy sposób mechanizmy funkcjonowania oraz patologie korupcyjne związane
z funkcjonowaniem sektora farmaceutycznego w Polsce 2035. Autorka tej analizy, wskazując
2033

Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.
Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.
2035
Zob. P. Polak Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków
2011.
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na liczne przykłady takich patologii, posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż „[…] sektor
farmaceutyczny, w kształcie jaki wytworzył się w Polsce, jest w istocie urzeczywistnieniem
idei przemysłu korupcyjnego. Tak określony został system charakteryzujący się
wykorzystaniem metod korupcyjnych w sposób <<przemysłowy>>, a zatem – standardowy,
umasowiony i ujednolicony” 2036.
1. Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa w reklamie farmaceutycznej (art.
128 pr. farm.).
Odpowiedzialności karnej z art. 128 pr. farm. podlega ten, kto wbrew przepisom art.
58 w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje osobom uprawnionym do
wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści
materialne lub przyjmuje takie korzyści. Osoba taka podlega grzywnie.
Omawiany przepis nie posiadał swojego odpowiednika w unormowaniach
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo farmaceutyczne 2037. Stanowił zatem
nowość normatywną. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne
milczy

jednak

na

temat

racji

jego

wprowadzenia 2038.

Przepis

był

dwukrotnie

nowelizowany 2039.
Przepis art. 128 pr. farm. posiada znikome znaczenie praktyczne. W latach 2001-2010
doszło do zaledwie jednego prawomocnego skazania z jego zastosowaniem (miało to miejsce
w roku 2004) 2040.
Jak trafnie wskazuje się w doktrynie prawa karnego, czyn określony w art. 128 pr.
farm. jest przestępstwem (występkiem), a nie wykroczeniem 2041.

2036

Tamże, s. 361.
To jest w ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, wyrobach medycznych,
aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452).
2038
Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne (Sejm III Kadencji, druk Nr 2677).
2039
Zmiany art. 128 pr. farm. dokonały się następującymi ustawami: ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 152, poz. 1265) i ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492).
2040
Powyższa informacja wynika z badań, jakie przeprowadziłem w Wydziale Statystyki i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.
2041
Zob. M. Pniewska, Odpowiedzialność lekarza za przyjęcie korzyści materialnych w związku z reklamą
produktu leczniczego, Prawo i Medycyna z 2009 r., Nr 1, s. 99-101; L. Wilk, Korupcja w reklamie
farmaceutycznej, Prokuratura i Prawo z 2011 r., Nr 10, s. 22.
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W nauce poddano trafnej krytyce okoliczność, iż w omawianym przepisie w jednej
jednostce redakcyjnej stypizowano dwie zasadniczo od siebie odmienne formy sprawcze:
formę „bierną” (sprzedajność – „przyjmuje”) oraz formę „czynną” (przekupstwo – „daje” lub
„obiecuje”) 2042. Jak zasadnie wskazuje L. Wilk, „obie te formy występują tutaj w alternatywie
w ramach typizacji zawartej w jednym przepisie karnym, co różni się od praktyki
legislacyjnej stosowanej w różnych typach czynów korupcyjnych” 2043. Z kolei M. Pniewska
trafnie zauważa, że rozwiązanie przyjęte w art. 128 pr. farm. jest nie do przyjęcia z punktu
widzenia standardów konstruowania przepisów karnych 2044. Według Autorki, „zgodnie
z przyjętymi standardami legislacyjnymi każdy typ przestępstwa powinien znaleźć się
w odrębnej jednostce redakcyjnej aktu prawnego, przynajmniej w osobnym paragrafie lub
ustępie, jeśli nie w odrębnym artykule” 2045. Warto zauważyć, że taki kształt omawiany
przepis ma od czasu jego ostatniej nowelizacji, która miała miejsce w marcu 2007 r.
Wcześniej był on podzielony na dwa ustępy, z których pierwszy dotyczył sprzedajności, zaś
drugi przekupstwa.
1.1. Przedmiot ochrony.
W doktrynie prawa karnego słusznie wskazuje się, że „rodzajowym […] przedmiotem
ochrony wspólnym dla wszystkich przepisów karnych Prawa farmaceutycznego jest zdrowie
publiczne, czyli zdrowie całej społeczności (stan zdrowotny zbiorowości)” 2046. Jak zauważa
L. Wilk, „[…] produkcja i obrót lekami oraz zaopatrzenie ludności w leki, które są
szczególnym rodzajem produktów codziennego użytku (albowiem zaspokajają potrzeby
oderwane od upodobań estetycznych nabywców, których można raczej określić mianem
pacjentów niż konsumentów, a wybór związany z kupnem leku jest zdeterminowany troską
o powrót do zdrowia) wymagają stałego nadzoru i kontroli ze strony władzy publicznej.
Bezpieczeństwo zaś i jakość leków stanowią jedną z fundamentalnych kwestii w zakresie
ochrony zdrowia. Mają je zapewnić przepisy Prawa farmaceutycznego. Ich natura jest
restrykcyjna, albowiem służą one zgodnie z art. 76 Konstytucji RP ochronie nabywców leków
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi, jakie mogą powstać w związku z emocjami towarzyszącymi
2042

M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 103-104; L. Wilk, Korupcja…, s. 124.
L. Wilk, Korupcja…, s. 24.
2044
M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 103.
2045
Tamże.
2046
L. Wilk, Korupcja…, s. 22. Szeroko na temat pojęcia „zdrowie publiczne” por. R. Szczęsny, Reklama
farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa 2010, s. 179-190.
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podejmowaniu decyzji o nabywaniu leków. Wiedza bowiem konsumentów – pacjentów
korzystających w sytuacjach swoistego przymusu życiowego z produktów leczniczych jest
z reguły niewystarczająca do tego, aby produkt taki zastosować prawidłowo, co powoduje
konieczność bądź to dostarczenia takim osobom odpowiedniej informacji, aby mogły
samodzielnie zastosować na sobie (przyjąć) produkt leczniczy, bądź to udostępnienia
konsumentom – pacjentom usług osób wykonujących zawody medyczne, które pokierują
pacjentem lub też same zastosują produkt leczniczy u pacjenta” 2047. Warto podkreślić, że art.
128 pr. farm. chroni zdrowie publiczne (a także zdrowie indywidualnych pacjentów, którym
wystawiane są recepty na leki) w obu z wspomnianych przez autora aspektów. Przepis ten
dotyczy bowiem zarówno tzw. leków na receptę, jak i leków bez recepty.
Przyjąć ponadto należy, że przedmiotem ochrony art. 128 pr. farm. jest również
zdrowie zwierząt. Wynika to z faktu, iż osobą uprawnioną do wystawiania recept, o której
mówi przepis, jest także lekarz weterynarii, z tym że wystawiane przez niego recepty dotyczą
leków przeznaczonych dla zwierząt. Powstaje pytanie, czy ochrona takiego dobra prawnego
uzasadnia wprowadzenie penalizacji zachowań korupcyjnych.
Poza tym, przedmiotem ochrony art. 128 pr. farm. jest zaufanie pacjenta do lekarza
(a także do farmaceuty), „[…] który po tym ostatnim ma prawo spodziewać się bezstronności
w wyborze odpowiedniej dla niego ze względu na stan zdrowia terapii medycznej” 2048.
Jak słusznie wskazuje A. Przybycień, „zachowanie podlegające karnoprawnej
ochronie w ramach art. 128 pr. farm. należy również ocenić jako potencjalnie oddziałujące na
obrót gospodarczy. […] Działania zainteresowanego materialnie np. lekarza czy farmaceuty
(przede wszystkim przy wydawaniu leków generycznych) niewątpliwie mają znaczący wpływ
na wysokość osiąganego dochodu przez firmy farmaceutyczne. Poprzez penalizację korupcji
w reklamie farmaceutycznej chroni się zatem uczciwość, rzetelność i godziwość, które
stanowią podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego” 2049. W tym więc kontekście przepis
art. 128 pr. farm. chroni zasady uczciwej konkurencji w ramach sektora farmaceutycznego.
Wydaje się jednak, iż ten aspekt ochrony prawnokarnej przewidywanej przez omawiany
przepis jest wtórny wobec ochrony zdrowia publicznego i interesu pacjentów. Warto bowiem
2047

L. Wilk, Korupcja…, s. 22-23.
M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 94.
2049
Zob. A. Przybycień, Problematyka korupcji w reklamie farmaceutycznej. Zagadnienia wybrane, praca
magisterska przygotowana pod opieką dr. hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ (niepublikowana), Kraków 2012,
s. 60-61.
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zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym brak jest norm tworzących typy korupcyjne
dotyczące innych gałęzi gospodarki niż sektor farmaceutyczny. Wskazuje to jednoznacznie na
pierwszoplanową rolę ochrony zdrowia publicznego, a nie zasad uczciwej konkurencji przez
omawiany przepis.
Przepis art. 128 pr. farm. chroni wzmiankowane powyżej dobra prawne „na
przedpolu”, likwidując w zamierzeniu ustawodawcy zachęty korupcyjne do podejmowania
przez lekarzy i farmaceutów patologicznych praktyk, prowadzących do ordynowania
pacjentom leków nieodpowiednich dla ich indywidualnego stanu zdrowia. Przepis ten statuuje
zatem przestępstwa tzw. abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo.
1.2. Podmiot przestępstw.
1.2.1. Podmiot przestępstwa sprzedajności.
Przestępstwo

sprzedajności

w reklamie farmaceutycznej

jest

przestępstwem

indywidualnym, które może zostać popełnione jedynie przez określony w ustawie
podmiot 2050. Art. 128 pr. farm. mówi o „osobie uprawnionej do wystawiania recept” lub
o „osobie prowadzącej obrót produktami leczniczymi”.
1.2.1.1. „Osoba uprawniona do wystawiania recept”.
Prawo farmaceutyczne nie definiuje pojęcia recepty, podobnie jak inne ustawy
z zakresu prawa medycznego. Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego, stanowi skrót od
zwrotu „praescriptio recepta” – „przepis otrzymany” i w znaczeniu językowym oznacza
„pisemne zlecenie lekarskie, na podstawie którego apteka sporządza lekarstwa lub wydaje
leki gotowe” 2051. Recepta jest więc dokumentem wystawianym co do zasady przez lekarzy,
a skierowanym do aptekarza. Wzory recept upoważniających do nabycia leku lub wyrobu
medycznego, sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, sposób zaopatrywania w druki
recept i sposób ich przechowywania, jak również sposób realizacji recept oraz kontroli ich
wystawiania i realizacji określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca
2012 r. w sprawie recept lekarskich 2052.

2050

Zob. M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 97-98; L. Wilk, Korupcja…, s. 25; W. Kotowski, B. Kurzępa,
Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2007, teza 4 do art. 128 pr. farm., s. 422.
2051
Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, Tom 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 900, hasło
„recepta” (znaczenie 1). Por. też Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998,
s. 26.
2052
Dz. U. poz. 260.
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Jak podkreśla się w doktrynie prawa karnego, osobami uprawnionymi do wystawiania
recept są lekarze, lekarze dentyści oraz lekarze weterynarii 2053. Uprawnienie do wystawiania
recept należy do istoty wykonywania tych zawodów. W przypadku lekarzy i lekarzy
dentystów wynika ono z art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty2054. Lekarzem i lekarzem dentystą jest jedynie osoba posiadająca prawo do
wykonywania tego zawodu, przyznane po spełnieniu określonych w ustawie wymogów, przez
właściwą okręgową izbę lekarską. Warto przy tym podkreślić, że uprawnienia do wystawiania
recept nie posiadają lekarze odbywający staż podyplomowy lekarza (tzw. stażyści) 2055. Nie
mogą oni więc być podmiotami przestępstwa sprzedajności z art. 128 pr. farm. W przypadku
lekarzy weterynarii uprawnienie do wystawiania recept wynika z art. 1 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 21 grudnia 1990 r. o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii 2056.
Ponadto należy zauważyć, że w polskim systemie prawnym uprawnienie do
wystawiania recept (z wyłączeniem recept na leki bardzo silnie działających oraz niektóre
środki odurzające i psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, oraz wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,
wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych)
posiadają także felczerzy i starsi felczerzy. Uprawnienie to wynika z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera 2057. Także te osoby – w zakresie leków, na które
mogą wystawiać recepty – są „osobami uprawnionymi do wystawiania recept”, o których
mowa w omawianym przepisie.
Pojęcie „uprawnienia do wystawiania recept” wiąże się ściśle z terminem „produkt
leczniczy” (stosowanym na gruncie polskiego systemu prawnego zamiennie z terminem
„lek” 2058). Recepta dotyczy bowiem właśnie produktów leczniczych. „Produktem
leczniczym” w rozumieniu Prawa farmaceutycznego jest „substancja lub mieszanina
substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób
występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez
2053

M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 97; L. Wilk, Korupcja…, s. 24.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.
2055
Por. art. 15 ust. 3c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2056
Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 z późn. zm.
2057
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1133 z późn. zm.
2058
Por. art. 2 pkt 10 u.r.l.
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działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne” 2059. Produkty lecznicze dzielą
się na tzw. leki apteczne 2060, leki gotowe 2061 i leki recepturowe 2062. Innym istotnym
podziałem produktów leczniczych jest podział na produkty lecznicze wydawane na podstawie
recepty i bez recepty (art. 96 ust. 1 pr. farm.).
1.2.1.2. „Osoba prowadząca obrót produktami leczniczymi”.
Termin ten budzi w doktrynie prawa istotne wątpliwości. Przede wszystkim podkreślić
należy, że nie posiada on swojej definicji ustawowej, jak również definicji takiej nie posiada
kluczowy dla Prawa farmaceutycznego zwrot „obrót produktami leczniczymi” 2063. Bez
wątpienia pojęcia „osoba prowadząca obrót produktami leczniczymi” nie można utożsamiać
wyłącznie z farmaceutami 2064. Zdaniem M. Pniewskiej, „przyjąć trzeba, że pod tym pojęciem
należy rozumieć każdą osobę fizyczną będącą stroną umowy, ale także zawierającą umowę
w imieniu przedsiębiorstwa, które jest stroną takiej umowy, a także osobę pośredniczącą
w procesie zawarcia takiej umowy, o ile może mieć ona wpływ na zwiększenie
sprzedaży” 2065. Wydaje się, że powyższe stanowisko nie jest w pełni trafne. Pośrednictwo w
zawarciu umowy, której przedmiotem jest produkt leczniczy, nie może być w moim
przekonaniu uznane za prowadzenie obrotu tym produktem.
Jak podkreśla L. Wilk, „[…] ustawodawca mówiąc o <<obrocie produktami
leczniczymi>> nie ogranicza tego pojęcia, wobec czego w grę wchodzą wszelkie rodzaje
obrotu, zarówno detaliczny, jak i hurtowy” 2066. Należy jednak podkreślić, że dobro prawnie
chronione przez art. 128 pr. farm. (zdrowie publiczne) może zostać narażone na
niebezpieczeństwo (nawet w sposób abstrakcyjny) jedynie poprzez nieprawidłowości
w obrocie detalicznym (apteka - pacjent), a nie hurtowym (producent – hurtownia

2059

Zob. art. 2 pkt 32 pr. farm.
Lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną,
przeznaczony do wydania w tej aptece (art. 2 pkt 10 pr. farm.).
2061
Lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym
opakowaniu (art. 2 pkt 11 pr. farm.)
2062
Lekiem recepturowym jest zaś produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,
a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza
weterynarii (art. 2 pkt 12 pr. farm.).
2063
Zob. M. Świerczyński, Reklama produktów leczniczych [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo
farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Warszawa 2008, s. 298; M. Pniewska,
Odpowiedzialność…, s. 97; L. Wilk, Reklama…, s. 25.
2064
Tak M. Świerczyński, Reklama…, s. 298.
2065
M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 97-98.
2066
L. Wilk, Korupcja…, s. 25.
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farmaceutyczna

lub

hurtownia

farmaceutyczna

–

apteka).

W

doktrynie

prawa

farmaceutycznego wypowiadany jest zaś pogląd, iż zakazy określone w art. 58 pr. farm.
(których naruszenie penalizowane jest w art. 128) dotyczą jedynie reklamy skierowanej do
detalistów, nie zaś na etapie handlu hurtowego 2067. Wydaje się zatem, że przez „osobę
prowadzącą obrót produktami leczniczymi” w rozumieniu omawianego przepisu należy
rozumieć wyłącznie osobę prowadzącą obrót detaliczny. Odmienny sposób interpretacji
prowadziłby do wykroczenia poza zakres przedmiotu ochrony art. 128 pr. farm., co nie
znajduje żadnego uzasadnienia.
1.2.2. Podmiot przestępstwa przekupstwa.
Jak trafnie zauważa L. Wilk, odpowiedzialności karnej za to przestępstwo może
podlegać

zarówno

osoba,

która

posiada

uprawnienie

do

prowadzenia

reklamy

farmaceutycznej, a także osoba prowadząca taką reklamę w sposób bezprawny 2068.
1.3. Znamię modalne – „wbrew przepisom art. 58”.
Art. 128 pr. farm. zawiera normy sankcjonujące naruszenie norm zawartych w art. 58
ustawy, na co wprost wskazuje jego treść. Zgodnie zaś z art. 58 ust. 1 pr. farm., „zabrania się
kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu
i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz
organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas
których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania”. Z kolei ust.
2 wyraża zakaz przyjmowania korzyści, o których mowa w ust. 1. Co istotne, art. 58 ust.
3 ustawy stanowi, iż „przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dawania lub przyjmowania przedmiotów
o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką
medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt
leczniczy”.
Szerokie omówienie treści art. 58 pr. farm. znajduje się w innej części pracy 2069.

2067

Zob. M. Kondrat [w:] M. Kondrat (red.), M. Koremba, W. Maselbas, W. Zieliński, Prawo farmaceutyczne.
Komentarz, LEX/el. 2009, teza 1 do art. 58.
2068
L. Wilk, Korupcja…, s. 25.
2069
Por. rozważania w Rozdziale I.
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1.4. Znamię modalne – „w ramach reklamy produktu leczniczego”.
Zachowania sprawcze określone w art. 128 pr. farm. penalizowane są jedynie o ile
mają miejsce „w ramach reklamy produktu leczniczego” 2070. Pojęcie to zostało wyjaśnione
w innym miejscu 2071.
2. Przedmiot ochrony przestępstw korupcyjnych dotyczących refundacji ze
środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych.
Typy przestępstw korupcyjnych dotyczących refundacji ze środków publicznych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów
medycznych, zawarte w art. 54 u.r.l., posiadały swój odpowiednik w poprzednio
obowiązującym art. 192b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2072. Przepis ten został wprowadzony do
ustawy w wyniku nowelizacji, która dokonała się ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw 2073 i posiadał nieco inne brzmienie, niż aktualnie obowiązujący art.
54 u.r.l. Miał on zawierać normy sankcjonujące w stosunku do nowowprowadzonych
zakazów, określonych w art. 63a u.ś.o.z. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu
ustawy, „powyższy przepis [tj. art. 63a u.ś.o.z. – dop. M. I.] wprowadza szczegółowe rodzaje
zakazów, które mają ograniczyć, a w dalszej konsekwencji wyeliminować praktykę
nieuzasadnionego względami medycznymi kreowania popytu na leki refundowane. Celem
proponowanych zmian […] jest uniemożliwienie stosowania instrumentów marketingowych,
w których na poziom korzyści uzyskiwanych przez aptekę ma wpływ poziom sprzedaży
leków refundowanych. Gospodarkę lekami uznać bowiem należy za mającą ogromną
doniosłość i znaczenie, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy skutecznie
eliminować. Projekt stanowić ma instrument służący eliminowaniu wszelkich patologii
i korupcyjnych mechanizmów w tym zakresie. Prawidłowa gospodarka lekami będzie
zapewniona przez stworzenie zakazów uzyskiwania korzyści majątkowych przez osoby
uczestniczące w gospodarce lekami, w tym przez osoby prowadzące obrót produktami
leczniczymi, osoby świadczące usługi farmaceutyczne, przez lekarzy oraz przez osoby
2070

Szeroko na temat pojęcia „reklama farmaceutyczna” por. R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna,
Warszawa 2010, s. 109-117 i przywołaną przez tego Autora literaturę przedmiotu.
2071
Por. rozważania w Rozdziale I.
2072
Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 1664, poz. 1027 z późn. zm.
2073
Dz. U. Nr 166, poz. 1172.
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zaopatrujące świadczeniodawcę w produkty lecznicze i wyroby medyczne” 2074. W istocie
zatem zakazy wprowadzone do nowego art. 63a u.ś.o.z., jak również penalizacja ich
naruszenia w nowym art. 192a u.ś.o.z. służyć miała ochronie interesu fiskalnego Skarbu
Państwa, poprzez zapobieżenie nieuzasadnionego względami medycznymi wzrostu obrotu
lekami i wyrobami medycznymi refundowanymi ze środków publicznych. Wprowadzona
regulacja była jednak w wysokim stopniu niedoskonała, cechowała się wysokim poziomem
skomplikowania, niejasny był również jej stosunek do omówionych powyżej przepisów
Prawa farmaceutycznego. Nie spełniła ona w praktyce oczekiwanych rezultatów. Od czasu
wprowadzenia bowiem do polskiego systemu prawnego art. 192b u.ś.o.z. do końca roku 2010
nie odnotowano ani jednego prawomocnego skazania z tego przepisu 2075.
Wprowadzając w roku 2011 nową kompleksową regulację dotyczącą refundacji ze
środków

publicznych

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawodawca zdecydował się również na
wprowadzenie penalizacji zachowań korupcyjnych związanych z obrotem tymi kategoriami
produktów. Uchylono wówczas przepisy zawarte w u.ś.o.z. (art. 63a oraz art. 192b),
wprowadzając na ich miejsce wyłącznie typy przestępstw zawarte w art. 54 u.r.l.
W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego stanu prawnego ustawodawca nie „rozbił”
norm sankcjonowanych i sankcjonujących na dwa odrębne artykuły, znajdujące się w różnych
częściach ustawy, lecz zawarł je w przepisach karnych ustawy (właśnie w art. 54).
Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, zmniejsza ono bowiem stopień skomplikowania
regulacji prawnej w tym zakresie.
W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wskazano, iż
„w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji przepisów ustawy, projektodawca przewidział
system sankcji administracyjnych oraz karnych. […] Projektowany przepis karny dotyczący
korupcji zawarty w art. 51 [który ostatecznie w toku prac sejmowych nad projektem stał się
art. 54 u.r.l. – dop. M. I.] odnosi się do zjawisk patologicznych, związanych z preskrypcją
recept i zleceń oraz obrotem lekami, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub
wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych. Tym samym
2074

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Sejm V Kadencji, Druk Nr 1490, s. 33
2075
Powyższa informacja wynika z badań, jakie przeprowadziłem w Wydziale Statystyki i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.
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uszczegóławia regulację prawną w zakresie penalizacji zachowań korupcyjnych w sektorze
gospodarczym, zawartą w art. 296a K.k. Należy wskazać, że znamiona przestępstwa
w projektowanym art. 51 ust. 2, dotyczącym osób uprawnionych do wystawiania recept, są
zbliżone do znamion przestępstwa określonego w art. 228 § 1 K.k. Osobą uprawnioną do
wystawiania recept jest m.in. lekarz. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (uchwała
z dnia 20.06.2001 roku, sygn. akt I KZP 5/2001) lekarz jest osobą pełniącą funkcję publiczną,
wykonując czynności lekarskie w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym uprawnionym. W związku z tym
w art. 51 ust. 2 projektu ustawy przewidziano taką samą sankcję karną jak w art. 228 § 1 K.k.
Z kolei w projektowanym art. 51 ust. 1 i 3 penalizowane są korupcyjne zachowania
w

sektorze

gospodarczym.

Są

to

specyficzne

czyny

nieuczciwej

konkurencji

i niedopuszczalne czynności preferencyjne, o których mowa w art. 296a K.k. Art. 51 ust. 1 i 3
projektu ustawy przewiduje jednak wyższą sankcję karną. Argumentem przemawiającym za
przyjęciem takiego rozwiązania jest fakt, iż problem korupcji w obrocie lekami, środkami
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi
refundacji ze środków publicznych jest zjawiskiem o takim samym stopniu społecznej
szkodliwości co przestępstwa korupcyjne wśród funkcjonariuszy publicznych czy osób
pełniących funkcje publiczne. Co prawda omawiany przypadek dotyczy sektora
gospodarczego jednak przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej są produkty
refundowane z budżetu państwa. Każdego roku Skarb Państwa przeznacza na ten cel miliardy
złotych. Należy zaznaczyć, że projektowany art. 51 przewiduje typ uprzywilejowany, którym
jest wypadek mniejszej wagi. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
Podobnie jak w przypadku przestępstw korupcyjnych, zawartych w Kodeksie karnym, art. 51
projektu ustawy zawiera klauzulę niekaralności wobec sprawcy łapownictwa czynnego, jeżeli
korzyść majątkowa lub osobista albo jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił
o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział. W proponowanym kształcie art. 51
projektu ustawy stanowiłby lex specialis w stosunku do przestępstw korupcyjnych,
znajdujących się w Kodeksie karnym” 2076.
Wydaje się oczywistym, iż przedmiotem ochrony nowych regulacji prawnokarnych,
zawartych w art. 54 u.r.l. (podobnie jak ich poprzedników zawartych w poprzednio
2076

Por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i produktów medycznych, Sejm VI Kadencji, Druk Nr 3491.
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obowiązującym art. 192b u.ś.o.z.) jest interes fiskalny Skarbu Państwa. Przejawia się on
w obniżeniu skali refundacji ze środków publicznych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ma się to dokonać
poprzez zmniejszenie skali obrotu tymi produktami, nieuzasadnionego względami
medycznymi. Typy przestępstw korupcyjnych w ustawie refundacyjnej mają zlikwidować
korupcyjne „zachęty” stosowane przez koncerny farmaceutyczne w stosunku do osób
uprawnionych do wystawiania recept, osób zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem tymi
produktami lub osób zaopatrujących świadczeniodawców w te produkty. Zjawiska
patologiczne w tym zakresie występują w Polsce w bardzo dużej skali, na co wskazują
zarówno badania socjologiczne 2077, jak i analizy dokonywane przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne i Najwyższą Izbę Kontroli 2078. Wiąże się to bardzo wysokim poziomem
refundacji ze środków publicznych tych kategorii produktów, często nieuzasadnionego
względami medycznymi. Osoby mające wpływ na poziom obrotu tymi produktami (w tym
lekarze przepisujący recepty na leki refundowane) są bowiem „kuszeni” rozmaitego rodzaju
zachętami korupcyjnymi, co na przykład może przełożyć się na wystawianie przez lekarzy
recept na leki droższe, zamiast tańszych (np. z kategorii tzw. leków generycznych) czy też
zachęcanie przez farmaceutów prowadzących obrót detaliczny pacjentów, by zamiast leku
przepisanego na recepcie wykupili lek droższy, posiadający tę samą substancję czynną. Tego
rodzaju zachowania prowadzą do istotnego wzrostu poziomu refundacji ze środków
publicznych, a zatem zwiększają wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wydaje się także, że omawiane przepisy chronią również zasady uczciwej konkurencji
w

sektorze

farmaceutycznym.

Zachowania

korupcyjne

przedstawicieli

koncernów

farmaceutycznych prowadzą bowiem do sytuacji, w której konkurencja w tym sektorze nie
dokonuje się poprzez badania nad nowymi lekami, tworzenie nowych produktów, lepszej
jakości obsługi, lecz właśnie poprzez korupcję. Prowadzi to do zachwiania uczciwej
konkurencji i niesprawiedliwej alokacji środków (konkurencję „wygrywają” bowiem nie te
2077

Zob. P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków
2011.
2078
Por. m. in.: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, Warszawa
2013, s. 35-37 (raport dostępny na stronie internetowej antykorupcja.edu.pl); Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Mapa korupcji. Stan korupcji w Polsce w 2010 r., Warszawa 2010, s. 16 (raport dostępny na stronie internetowej
antykorupcja.edu.pl); Najwyższa Izba Kontroli, Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010
roku, Warszawa 2011, s. 291 (raport dostępny na stronie internetowej www.nik.gov.pl); Najwyższa Izba
Kontroli – Delegatura w Katowicach, Informacja o wynikach kontroli realizacji zakupów sprzętu medycznego
i leków przez szpitale kliniczne oraz finansowania przez dostawców różnych sfer działalności tych szpitali, w tym
dotyczących badań klinicznych, Katowice 2010 (raport dostępny na stronie internetowej www.nik.gov.pl).
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podmioty, które zaoferują leki lepszej jakości, lecz te, które przeznaczą większe środki na
łapówki dla lekarzy, farmaceutów, czy osób zaopatrujących szpitale w leki).
Powstaje pytanie o stosunek regulacji zawartych w u.r.l. do antykorupcyjnych
przepisów k.k., jak również do unormowań zawartych w Prawie farmaceutycznym. Wydaje
się, że przepisy u.r.l. stanowią leges speciales wobec opisanych powyżej uregulowań, co
wynika także wprost z intencji ustawodawcy, wyrażonej w uzasadnieniu rządowego projektu
ustawy. Nie dotyczy to jednak art. 58 ust. 3 pr. farm., który wprowadza wyjątki od zakazów
w zakresie nieuczciwej reklamy farmaceutycznej. Zachowania mieszczące się w ramach
unormowania art. 58 ust. 3 pr. farm., niezależnie czy dotyczą one leków refundowanych, czy
też nierefundowanych, nie są zatem bezprawne – a jako takie nie realizują znamion typów
czynów zabronionych zawartych w art. 54 u.r.l. 2079.
Pojęciami wspólnymi dla wszystkich typów przestępstw korupcyjnych zawartych
w art. 54 u.r.l. są terminy: „lek podlegający refundacji ze środków publicznych”, „środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego podlegający refundacji ze środków
publicznych” oraz „wyrób medyczny podlegający refundacji ze środków publicznych” 2080.
2079

Szczegółowo na temat tego zagadnienia – por. rozważania w Rozdziale I.
Zgodnie z art. 2 pkt 10 u.r.l., lek to produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przepis ten odsyła zatem z kolei to definicji produktu leczniczego zawartej w art. 2 pkt
23 pr. farm., zgodnie z którą produktem leczniczym jest „substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana
jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub
podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”. Z kolei stosownie do
art. 2 pkt 21 u.r.l., środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego to środek spożywczy, o którym
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) przeznaczony
do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem lekarza, którego stosowania nie można uniknąć przez
modyfikację normalnej diety lub podawanie innych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego. Definicję ustawową omawianego pojęcia zawiera art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, określająca „środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego” jako „środek
spożywczy, który ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni się od środków
spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu jest wprowadzany
do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych: a) osób, których procesy
trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść
szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności - taki środek
spożywczy może być określany jako <<dietetyczny>>, b)
zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od
roku do 3 lat”. Dla uznania danego produktu za „środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego”
konieczne jest zatem spełnienie zarówno przesłanek z art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia, jak i art. 2 pkt 21 u.r.l. Natomiast po myśli art. 2 pkt 28 u.r.l., wyrób medyczny to „wyrób medyczny,
wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego
do diagnostyki in vitro, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
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2080

Cechą wspólną trzech opisanych powyżej kategorii produktów jest to, że mają one
podlegać „refundacji ze środków publicznych”. Refundowany może być lek, środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, który spełnia
wymogi przewidziane w art. 10 u.r.l. 2081.
Dla odpowiedzialności karnej z wszystkich typów czynów zabronionych określonych
w art. 54 u.r.l. konieczne jest, by w chwili opisanego w nich zachowania sprawczego dany
produkt, którego dotyczy to zachowanie objęty był ważną decyzją administracyjną ministra
właściwego do spraw zdrowia refundacją ze środków publicznych. Dla ustalenia, czy dany
produkt podlega refundacji ze środków publicznych należy zatem zawsze sięgnąć do decyzji
administracyjnej w sprawie objęcia go refundacją, ustalić czy nie upłynął czas jej
obowiązywania i czy nie została wydana decyzja administracyjna o uchyleniu decyzji
o objęciu refundacją. Jest to konieczne ze względu na częste zmiany dotyczące listy
produktów refundowanych.
Późniejsze usunięcie danego produktu z listy produktów refundowanych nie ma
natomiast znaczenia dla odpowiedzialności karnej sprawców czynów określonych w art. 54
u.r.l. Dobro prawne w postaci interesu fiskalnego Skarbu Państwa i uczciwej konkurencji
w sektorze farmaceutycznym zostało bowiem już narażone na niebezpieczeństwo poprzez
zachowanie korupcyjne, a późniejsze „wypadnięcie” z listy produktów refundowanych nie ma
na to wpływu.

o wyrobach medycznych”. Przepis ten odsyła więc do czterech definicji zawartych w ustawie o wyrobach
medycznych .
2081
Objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 11 ust.
1 u.r.l.). Decyzje wydaje się na czas określony wynoszący 2, 3 lub 5 lat (w zależności od kategorii produktu –
por. art. 11 ust. 3 u.r.l.). Minister właściwy do spraw zdrowia, wydając decyzję o objęciu refundacją, dokonuje
kwalifikacji do następujących odpłatności: bezpłatnie, ryczałtowej, 50-procentowej lub 30-procentowej (art. 14
ust. 1 u.r.l.). Pozostałą część ceny produktu pokrywa ze środków publicznych Narodowy Fundusz Zdrowia.
Minister właściwy do spraw zdrowia uchyla decyzję administracyjną o objęciu refundacją leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, w przypadkach określonych
w art. 33 ust. 1 u.r.l. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy
refundowanych: 1) leków, 2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 3) wyrobów
medycznych - w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją (art. 37
ust. 1 u.r.l.).
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3. Przestępstwo sprzedajności wytwórcy lub handlowca (art. 54 ust. 1 u.r.l.).
3.1. Podmiot przestępstwa – „osoba zajmująca się wytwarzaniem lub obrotem
lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami
medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 54 ust. 1 u.r.l. należy do przestępstw indywidualnych. Może
je popełnić wyłącznie „osoba zajmująca się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi
podlegającymi refundacji ze środków publicznych”. Termin ten nie został w ustawie
zdefiniowany.
„Osoba zajmująca się” jedną ze wskazanych w przepisie kategorii zachowań,
należących do działalności gospodarczej, to nie tylko osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotem produktami refundowanymi, ale także
osoba zatrudniona w podmiocie gospodarczym prowadzącym tego typu działalność. Wydaje
się jednak, że w tym drugim przypadku musi ona posiadać faktyczny istotny wpływ na
podejmowanie w tym podmiocie decyzji gospodarczych. Tylko w takim przypadku może
bowiem naruszyć dobra prawnie chronione przez przepis art. 54 ust. 1 u.r.l.
Za niezrozumiałe należy uznać spenalizowanie zachowań osób zajmujących się
wyłącznie „wytwarzaniem” produktów refundowanych ze środków publicznych. W praktyce
bowiem osoby te nigdy nie będą mogły zrealizować znamienia modalnego czynu określonego
w przepisie. Osoby takie nie mogą bowiem w żaden sposób wywrzeć wpływu na obrót czy
też poziom obrotu produktami refundowanymi. Wydaje się więc, że w praktyce w tym
zakresie omawiany przepis pozostanie przepisem martwym.
Przez „wytwarzanie” należy rozumieć proces, w wyniku którego zostaje
wyprodukowany (powstaje) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub produkt medyczny. Pojęcie „wytwarzania produktów leczniczych” określone zostało
w art. 2 pkt 42 pr. farm. 2082.

2082

Oznacza ono „każde działanie prowadzące do powstania produktu leczniczego, w tym zakup
i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja,
dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, w tym także pakowanie lub przepakowywanie oraz
magazynowanie i dystrybucja własnych produktów leczniczych, a także czynności kontrolne związane z tymi
działaniami”. Warunki wytwarzania produktów leczniczych określone są ustawowo w przepisach Rozdziału
3 Prawa farmaceutycznego.
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Przez pojęcie „obrotu” należy zaś rozumieć wszelkiego rodzaju transakcje
gospodarcze, których przedmiotem są leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyroby medyczne podlegające refundacji ze środków publicznych.
W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, których przedmiotem są te produkty. Zasady i
tryb dopuszczania do obrotu produktami leczniczymi określone zostały w Rozdziale 2 Prawa
farmaceutycznego, zaś warunki obrotu produktami leczniczymi w Rozdziale 5 tej ustawy.
Obrotem, o którym mowa w przepisie art. 54 ust. 1 u.r.l. jest zarówno obrót hurtowy,
jak i detaliczny. Zarówno z punktu widzenia zasad wykładni językowej, jak i funkcji
omawianego przepisu brak jest bowiem jakichkolwiek racji przemawiających za
wprowadzeniem w tym zakresie jakichś zawężeń.
3.2. Znamię modalne - „w zamian za zachowanie wywierające wpływ na:
1) poziom obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia lub
wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środkami publicznymi, 2) obrót lub
powstrzymanie się od obrotu konkretnym lekiem, środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia lub wyrobem medycznym podlegającym refundacji ze środków
publicznymi”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 1 u.r.l. czerpie swój specyficzny sens z czynności
ekwiwalentnej, której podejmuje się sprawca w zamian za przyjętą lub żądaną łapówkę.
Podobnie jak w przypadku innych typów czynów korupcyjnych, posługujących się taką samą
techniką legislacyjną, dla odpowiedzialności karnej nie jest wymagane, by to zachowanie
ekwiwalentne miało faktycznie miejsce. Omawiany typ jest zatem typem formalnym, a nie
skutkowym.

Natomiast

wykazanie,

że

zachowanie

ekwiwalentne

miało

miejsce

w rzeczywistości wpływa na wyższy stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy
i w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyższym wymiarze kary.
Zachowanie ekwiwalentne zostało opisano w sposób alternatywny. Jest to alternatywa
zwykła, dla odpowiedzialności z art. 54 ust. 1 u.r.l. wystarcza zatem, by sprawca podjął się
jednego z wymienionych w przepisie zachowań. Rozróżnienie tych dwóch zachowań
w praktyce może jednak budzić istotne wątpliwości, omawiany przepis został bowiem w tym
zakresie skonstruowany w sposób niejasny.
Zachowania mające wpływ na poziom obrotu jedną z wymienionych w przepisie
kategorii produktów podlegających refundacji ze środków publicznych to wszelkiego rodzaju
zachowania, które powodują zmianę poziomu (zwiększenie lub zmniejszenie) ich sprzedaży.
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W szczególności może to być wybór przed osobę prowadzącą handel hurtowy oferty zakupu
partii konkretnego leku w zamian za korzyść majątkową lub przyjęcie przez nią korzyści od
firmy farmaceutycznej w zamian za powstrzymanie się od zakupu partii leków
konkurencyjnego koncernu.
Podobnie należy rozumieć znamię „zachowanie mające wpływ na obrót lub
powstrzymanie się od obrotu konkretnym produktem podlegającym refundacji”. Różnica
polega tu jednak na to, że w przypadku opisywanego znamienia wpływ na obrót (lub
powstrzymanie się od obrotu) dotyczyć ma konkretnego produktu (np. konkretnego rodzaju
leków).
4. Przestępstwo sprzedajności osoby uprawnionej do wystawiania recept (art. 54
ust. 2 u.r.l.).
4.1. Podmiot przestępstwa – „osoba uprawniona do wystawiania recept na leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne,
podlegające refundacji ze środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38
ust. 1”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 2 u.r.l. należy do przestępstw indywidualnych, które może
popełnić jedynie „osoba uprawniona do wystawiania recept na leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające refundacji ze
środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38 ust. 1”.
Uprawnienie do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne podlegające refundacji ze środków
publicznych posiada jedynie tzw. „osoba uprawniona”. Podmiot ten został zdefiniowany
w art. 2 pkt 14 u.r.l. i obejmuje trzy kategorie: a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) lekarza,
lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, c) lekarza, lekarza dentystę, felczera,
starszego felczera posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania
zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept
refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej
oraz rodzeństwa. Art. 2 pkt 14 lit. a u.r.l. odwołuje się z kolei do pojęć „lekarza ubezpieczenia
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zdrowotnego” i „felczera ubezpieczenia zdrowotnego”, zdefiniowanych w art. 5 u.ś.o.z.2083.
Warunkiem odpowiedzialności karnej z art. 54 ust. 2 u.r.l. jest zatem po pierwsze posiadanie
uprawnień zawodowych lekarza, lekarza dentysty (z wyłączeniem tzw. stażystów, którzy
w ogóle nie posiadają uprawnień do wystawiania recept), felczera lub starszego felczera i po
drugie posiadanie statusu świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów u.ś.o.z., zatrudnienie u takiego
świadczeniodawcy, podpisanie z NFZ umowy upoważniającej do wystawiania recept
refundowanych lub podpisanie z NFZ umowy upoważniającej do wystawiania recept
refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej
oraz rodzeństwa.
Pojęcie „osoby uprawnionej” dotyczy także uprawnienia do wystawiania zleceń na
zaopatrzenie w produkty medyczne podlegające refundacji ze środków publicznych, o czym
mówi art. 38 ust. 1 u.r.l. Przepis ten jednak rozszerza to uprawnienie także na pielęgniarkę lub
położną ubezpieczenia zdrowotnego. W tym ostatnim przypadku uprawnienie to dotyczy
jednak jedynie określonych kategorii wyrobów medycznych. Pojęcia „pielęgniarki
ubezpieczenia zdrowotnego” i „położnej ubezpieczenia zdrowotnego” także zostały
zdefiniowane w art. 5 u.ś.o.z. 2084.

2083

„Lekarza ubezpieczenia zdrowotnego” rozumie się jako „lekarza, lekarza dentystę będącego
świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza,
lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne” (art. 5 pkt 14 u.ś.o.z.). Natomiast „felczerem ubezpieczenia
zdrowotnego” jest „felczer lub starszy felczer udzielający świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy,
z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” (art. 5 pkt 4 u.ś.o.z.). Umowę
upoważniającą lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera do wystawiania recept refundowanych
zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera albo starszego felczera.
W przypadku, gdy właściwym do zawarcia umowy jest więcej niż jeden dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ,
umowa jest zawierana z każdym z tych dyrektorów (art. 48 ust. 4 u.r.l.). Umowa ta zawierana jest na czas
nieokreślony (art. 48 ust. 2 u.r.l.). Co jednak istotne, ustawa nakłada na NFZ obowiązek niezwłocznego
rozwiązania z osobą uprawnioną umowy upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w przypadku prawomocnego skazania
za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a k.k. (art. 48 ust.
5 u.r.l.). Ponadto NFZ nie zawiera umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne z osobą uprawnioną, prawomocnie
skazaną za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5 (art. 48 ust. 6 u.r.l.).
2084
Zgodnie z art. 5 pkt 26 u.ś.o.z., pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego to „pielęgniarka lub
położna będąca świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
albo pielęgniarka lub położna zatrudniona lub wykonująca zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”;
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W przeciwieństwie do typu czynu zabronionego z art. 128 pr. farm., podmiotem typu
czynu zabronionego z art. 54 ust. 2 u.r.l. nie jest zaś lekarz weterynarii. Wiąże się to
z oczywistym faktem, że leki dla zwierząt nie podlegają refundacji ze środków publicznych.
4.2. Znamię modalne – „w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub
powstrzymanie się od ich wystawienia”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 2 u.r.l. czerpie swój specyficzny sens z czynności
ekwiwalentnej, której podejmuje się sprawca w zamian za przyjętą lub żądaną łapówkę.
Podobnie jak w przypadku innych typów czynów korupcyjnych, posługujących się taką samą
techniką legislacyjną, dla odpowiedzialności karnej nie jest wymagane, by to zachowanie
ekwiwalentne miało faktycznie miejsce. Omawiany typ jest zatem typem formalnym, a nie
skutkowym.

Natomiast

wykazanie,

że

zachowanie

ekwiwalentne

miało

miejsce

w rzeczywistości wpływa na wyższy stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy
i w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyższym wymiarze kary.
Przepis mówi o czynności ekwiwalentnej polegającej na wystawieniu recepty lub
zlecenia lub powstrzymanie się od ich zlecenia, nie czyniąc zastrzeżenia, że recepta lub
zlecenie dotyczyć ma jedynie produktów podlegających refundacji ze środków publicznych.
Wydaje się jednak, że względy natury systemowej i funkcjonalnej przemawiają jednoznacznie
za wykładnią zawężającą zakres penalizacji jedynie do zachowań korupcyjnych odnoszących
się do takich produktów. Brak takiego wyraźnego zastrzeżenia należy jednak uznać za
niedociągnięcie

omawianego

przepisu.

Interpretacja

przeciwna

byłaby

absurdalna,

ignorowałaby również całkowicie cel, dla którego ustanowiono całą ustawę i zawarte w niej
przepisy karne.
Społeczna szkodliwość tego rodzaju zachowań przejawia się w tworzeniu zachęt do
nieuzasadnionego względami medycznymi wystawiania recept lub zleceń na produkty
refundowane, co zwiększa poziom wydatków publicznych na refundację, jak również narusza
zasady uczciwej konkurencji w sektorze farmaceutycznym.
„Wystawienie recepty lub zlecenia” to wystawienie określonego dokumentu, zaś
„powstrzymanie się od wystawienia” to zaniechanie takiej czynności. Obie wymienione
kategorie zachowań wpływają na poziom refundacji produktów refundowanych.
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5. Przestępstwo sprzedajności osoby zaopatrującej w produkty podlegające
refundacji (art. 54 ust. 3 u.r.l.).
5.1. Podmiot przestępstwa – „osoba zaopatrująca świadczeniodawcę w leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia lub wyroby medyczne albo
świadczeniodawca lub osoba reprezentującą świadczeniodawcę”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 3 u.r.l. należy do przestępstw indywidualnych, które może
popełnić jedynie „osoba zaopatrująca świadczeniodawcę w leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia lub wyroby medyczne albo świadczeniodawca lub osoba
reprezentującą świadczeniodawcę”.
W przepisie wymieniono alternatywnie trzy kategorie podmiotów, które podlegać
mogą odpowiedzialności karnej z art. 54 ust. 3 u.r.l.
5.1.1. „Świadczeniodawca”.
Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 24 u.r.l. i oznacza „świadczeniodawcę
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych”. W istocie zatem przepis odsyła do definicji
ustawowej zawartej w art. 5 pkt 41 u.ś.o.z., gdzie określono „świadczeniodawcę” jako
a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe
uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej i d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki
pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Z kolei pojęcie
„działalności leczniczej” zdefiniowano w art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej 2085. Podmioty mogące wykonywać działalność leczniczą (podmioty
lecznicze), określone zostały art. 4 ust. 1 u.d.l. 2086. W większości są to osoby prawne lub
2085

Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. Zgodnie z tymi przepisami działalność lecznicza polega na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a może polegać również na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych
i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2086
Są nimi: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106,
poz. 622) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej, 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 3) jednostki budżetowe, w tym
państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, 4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
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jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz dysponujące zdolnością
prawną.
Co istotne, za świadczeniodawcę w rozumieniu u.ś.o.z., a co za tym idzie – art. 54 ust.
3 u.r.l. może zostać uznany jedynie podmiot, który zawrze w odpowiednim trybie
z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 132 ust. 1 u.ś.o.z.). Dopiero bowiem
taki podmiot posiada uprawnienie do realizacji tych świadczeń.
Pojęcie „świadczeniodawcy”, o którym mowa w art. 54 ust. 4 u.r.l., należy ograniczyć
oczywiście wyłącznie do osób fizycznych. Tylko takie osoby mogą bowiem ponosić
odpowiedzialność karną. Natomiast przepis rozszerza także zakres odpowiedzialności na
osoby powiązane ze świadczeniodawcami nie będącymi osobami fizycznymi.
5.1.2. „Osoba reprezentująca świadczeniodawcę”.
Pojęcie to należy odnosić do dwóch kategorii podmiotów. Pierwszą z nich są osoby
pełniące funkcje organów świadczeniodawców nie będących osobami fizycznymi,
posiadające uprawnienie do ich reprezentacji na zewnątrz, czyli dokonywania czynności
prawnych wywierających skutek dla świadczeniodawców. W celu ustalenia grona tych osób
niezbędne jest baczenie na ustawę regulującą działalność danego podmiotu (np. ustawę
o działalności leczniczej w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej) i jego akt założycielski (np. statut). Osobą reprezentującą świadczeniodawcę
będzie zatem przykładowo dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
czy członek zarządu spółki akcyjnej prowadzącej działalność leczniczą w formie
„prywatnego” szpitala. Drugą kategorią są natomiast osoby posiadające umocowanie do
działania w imieniu świadczeniodawców (niezależnie czy są to osoby fizyczne, osoby prawne
czy też „ułomne” osoby prawne) na podstawie prokury lub pełnomocnictwa (ogólnego,
rodzajowego lub do dokonania określonej czynności prawnej). Ze względu na brzmienie
znamienia modalnego przepisu, umocowanie to musi obejmować uprawnienie do
dokonywania czynności prawnych, których przedmiotem jest „zakup leku, środka
r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), 5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym
jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej, 5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
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spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego podlegającego refundacji
ze środków publicznych”.
5.1.3. „Osoba zaopatrująca świadczeniodawcę w leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne”.
Wydaje się, że omawiane pojęcie obejmuje osobę zatrudnioną u świadczeniodawcy
(niezależnie od jego formy organizacyjnej i podstawy zatrudnienia, zatem czy jest to stosunek
pracy czy też umowa cywilnoprawna), do kompetencji której należy organizacja zaopatrzenia
w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne.
Osoba taka musi posiadać określone kompetencje – decyzyjne, a przynajmniej doradcze – co
do wyboru określonej kategorii produktów opisanych w przepisie. Będzie to przykładowo
członek komisji przetargowej dokonującej takiego wyboru. Osoba taka nie musi natomiast
posiadać kompetencji do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zakup produktu.
5.2. Znamię modalne – „w zamian za zakup leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego podlegającego
refundacji ze środków publicznych”.
Przestępstwo z art. 54 ust. 3 u.r.l. czerpie swój specyficzny sens z czynności
ekwiwalentnej, której podejmuje się sprawca w zamian za przyjętą lub żądaną łapówkę.
Podobnie jak w przypadku innych typów czynów korupcyjnych, posługujących się taką samą
techniką legislacyjną, dla odpowiedzialności karnej nie jest wymagane, by to zachowanie
ekwiwalentne miało faktycznie miejsce. Omawiany typ jest zatem typem formalnym, a nie
skutkowym.

Natomiast

wykazanie,

że

zachowanie

ekwiwalentne

miało

miejsce

w rzeczywistości wpływa na wyższy stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy
i w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyższym wymiarze kary.
Zachowanie ekwiwalentne w art. 54 ust. 3 u.r.l. określone zostało jako „zakup leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego
podlegającego refundacji ze środków publicznych”. Przez „zakup” należy rozumieć
wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne (oczywiście w zdecydowanej większości
przypadków będzie to umowa sprzedaży), których przedmiotem jest przeniesienie na
świadczeniodawcę własności określonego w przepisie produktu.
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6. Przestępstwa przekupstwa (art. 54 ust. 4 u.r.l.).
Przestępstwo określone w art. 54 ust. 4 u.r.l. jest przestępstwem powszechnym, które
może popełnić każda osoba zdatna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Wydaje się, że
w praktyce najczęściej podmiotem przestępstwa są osoby zatrudnione w koncernach
działających w branży farmaceutycznej, przykładowo w charakterze przedstawiciela
medycznego.
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Część
trzecia.
Szczególne
podstawy
wyłączenia
odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne –
problematyka zwyczajowo dopuszczalnych gratyfikacji oraz
dozwolonej reklamy farmaceutycznej.
W tym miejscu przejść należy do rozważań dotyczących szczególnych podstaw
wyłączenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Ich funkcjonowanie
w polskim systemie prawnym w istocie wyznacza bowiem zakres penalizacji tych typów
czynów zabronionych.

Rozdział X. Szczególna podstawa wyłączenia odpowiedzialności
karnej za przestępstwa korupcyjne – problematyka zwyczajowo
dopuszczalnych gratyfikacji 2087.
1. Uwagi wstępne.
Rozważając kwestię odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne, należy
mieć na uwadze funkcjonujące w społeczeństwie nieformalne normy postępowania, oparte
głównie na zwyczaju. Praktyka społeczna dowodzi bowiem funkcjonowania takich norm
społecznych, których istnienia nie sposób nie brać pod uwagę przy ocenie kwestii
odpowiedzialności za te przestępstwa. Normy te funkcjonują głównie w czterech obszarach
życia społecznego: 1) w publicznej służbie zdrowia, 2) w szkolnictwie na wszystkim jego
poziomach, 3) w gospodarce (przejawiając się w przejawach tzw. „gościnności
korporacyjnej” (corporate hospitality), 4) w sporcie. Problematyka ta nie jest specyficzna dla
Polski, stanowi ona przedmiot dyskusji w wielu państwach, a także dyskusji
międzynarodowej. Znalazła ona swój pewien wymiar w międzynarodowym prawie
antykorupcyjnym, w szczególności w Konwencji OECD, poświęconej zwalczaniu korupcji
transgranicznej. W tym akcie prawa międzynarodowego (a ściślej rzecz ujmując –
w oficjalnym do niego komentarzu, stworzonym przez twórców Konwencji) uregulowano
kwestię tzw. drobnych płatności ułatwiających (small facilitation payments), wyłączając je
2087

Rozdział stanowi zmodyfikowaną wersję mojego wcześniejszego artykułu Zwyczaj jako „okoliczność
wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia
i nauczycieli, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2009 r., Nr 1, s. s. 193-224. W tej kwestii por.
również następujące opracowania doktrynalne: S. Parkitny, Problem korupcyjnego charakteru prezentu
w obrocie gospodarczym a odpowiedzialność karna, Nowa Kodyfikacja Karna. Tom XV, red. L. Bogunia,
Wrocław 2004, s. 119-137; R. Krajewski, Zwyczajowe dowody wdzięczności jako okoliczności wyłączające
bezprawność, Palestra z 2011 r., Nr 1-2, s. 85-93.
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spod zakresu przestępstw określonych w Konwencji 2088. Nie są one bowiem traktowane jako
korzyści proponowane, obiecywane lub dawane „w celu otrzymania lub utrzymania
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub zapewnienia sobie innej nienależnej
korzyści w prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej” (art. 1 ust.
1 Konwencji OECD) 2089.
W polskiej doktrynie omawiana problematyka poruszana była głównie w kontekście
wyłączenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w art. 228 i 229 k.k.,
w ramach zwyczaju, dopuszczającego w pewnych sytuacjach wręczenie lub przyjęcie
niewielkiej gratyfikacji w związku z leczeniem lub edukacją. W pewnym zakresie rozważano
również kwestie związane z korupcją gospodarczą, w przypadku której margines tolerancji
dla zachowań dopuszczalnych przez zwyczaj handlowy powinien być jeszcze wyższy niż
w przypadku korupcji w służbie zdrowia czy edukacji. Wiąże się to z szeroko
rozpowszechnionymi i co do zasady akceptowanymi w działalności biznesowej praktykami
mieszczącymi się w pojęciu korporacyjnej gościnności. Zachowania takie, formalnie
mieszczą się w granicach typów czynów zabronionych, określonych w art. 296a k.k.,
spotykają się jednak z brakiem negatywnej oceny społecznej. Podobnie rzecz ma się
z pewnymi kategoriami zachowań związanych ze sportem, także mogących formalnie
realizować znamiona typów korupcyjnych w sporcie (art. 46, art. 48 ustawy o sporcie), jednak
cieszących się społeczną akceptację. Chodzi tu np. o praktykę wymiany upominków przez

2088

Zob. Commentaries on the Convention on Combating Bribery in International Business Transactions [w:]
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in the International Business Transactions and
Related Documents, OECD 2011, teza 9, s. 15.
2089
Pojęcie to obejmuje występujące w praktyce niektórych państw płatności, które mają na celu nakłonić
funkcjonariusza publicznego do podjęcia rutynowych czynności urzędowych, które ułatwiają przedsiębiorstwu
prowadzenie normalnej działalności. Szerzej na temat koncepcji płatności ułatwiających por. m. in.: I. Zerbes
[w:] M. Pieth (ed.), L.A. Low (ed.), P.J. Cullen (ed.), The OECD Convention on Bribery. A Commentary,
Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo 2007, s. 139-141, 145-148;
Commentaries…, teza 9, s. 15; C. Nowak, Korupcja…, s. 105-106, 226; J. Wouters, C. Ryngaert, A.S. Cloots,
The Fight Against Corruption in the Internatonal Law, Leuven Centre for Global Governance Studies. Working
Paper No. 94 – July 2012, s. 36-38; M. Cleveland, C. M. Favo, T. J. Frecka, C. L. Owens, Trends in the
International Fight Against Bribery and Corruption, Journal of Business Ethics, 2009, vol. 90, s. 204, 221-222;
S. R. Salbu, Transnational Bribery: the Big Questions, Northwestern Journal of International Law and Business,
Winter 2011, vol. 21, s. 449-454; A. Makinwa, The rules regulating transnational bribery: achieving a common
standard?, International Business Law Journal, 2007, vol. 1, s. 20-21, 31; B. Crutchfield George, K. A. Lacey,
J. Birmele, The 1998 OECD Convention: an Impetus for Worldwide Changes in Attitude Toward Corruption in
Business Transactions, American Business Law Journal, 2000, vol. 37, s. 501-502; P. Johnstone, International
controls of corruption: recent responses from the USA and the UK, Journal of Financial Crime, 2004, vol. 11(3),
s. 227-228.
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rozpoczęciem zawodów sportowych między przedstawicielami rywalizujących ze sobą
drużyn (zazwyczaj oznaczanych barwami i herbem danego klubu sportowego).
Zarówno obserwacja życia społecznego, dokonywana przez laika, jak i badania
prowadzone przez specjalistów z dziedziny socjologii, mogą prowadzić do przekonania, że
w Polsce powszechnym zachowaniem jest wręczanie lekarzom i innym pracownikom służby
zdrowia drobnych upominków w dowód wdzięczności za udane leczenie lub profesjonalną
opiekę 2090. Podobnie rzecz ma się z prezentami dla nauczycieli, zarówno na poziomie
szkolnictwa podstawowego, średniego, jak i wyższego. Do dobrego tonu należy np. wręczenie
kwiatów promotorowi po udanej dla studenta obronie pracy magisterskiej, czy też urządzanie
wśród uczniów składek na prezent dla wychowawcy po zakończeniu roku szkolnego.
Tymczasem zarówno lekarze, jak i nauczyciele mogą zostać uznani za „osoby pełniące
funkcje publiczne” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. 2091, a tym samym są podmiotami
zdatnymi do popełnienia przestępstwa sprzedajności w sektorze publicznym, określonego w
art. 228 k.k., a także przedmiotem oddziaływania przestępstwa przekupstwa w sektorze
publicznym, opisanego w art. 229 k.k. Przyjmowanie gratyfikacji przez lekarzy czy
nauczycieli realizuje, jak się zdaje (przynajmniej formalnie), znamiona przestępstwa
sprzedajności,

podobnie

jak

wręczanie

korzyści

realizuje

znamiona

przestępstwa

przekupstwa.

2090

Zob. m. in.: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek,
Warszawa 2007, s. 101-102 – dostępna na stronie internetowej www.diagnoza.com; A. Kubiak, Łapownictwo
w świadomości i doświadczeniu codziennym Polaków, Łódź 2003, s. 196-240; B. Łaciak, Korupcja
w szkolnictwie [w:] Korupcja w życiu społecznym, red. J. Kurczewski, B. Łaciak, Warszawa 2000, s. 63-79;
S. Allin, K. Davaki, E. Mosslalos, Paying for „free” health care: the conundrum of informal payments in postcommunist
Europe
[w:]
Global
Corruption
Report
2006.
Corruption
and
Health,
www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr/download_gcr_2006#download, s. 64-65. Według
autorów Diagnozy Społecznej, „prezenty uwarunkowane kulturowo i niezwiązane z zabieganiem pacjentów
o jakieś szczególne względy podczas diagnozowania czy leczenia wręczano w 5% gospodarstw, w których ktoś
korzystał z opieki zdrowotnej” – s. 101.
2091
Zob. w tym względzie m. in.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW
z 2001 r., Nr. 9-10, poz. 71; M. Surkont, Warunki odpowiedzialności lekarza za łapownictwo bierne, Przegląd
Sądowy z 2000 r., Nr 11-12, s. 29-42; A. Liszewska, J. Garus-Ryba, Warunki odpowiedzialności lekarza za
przestępstwo łapownictwa biernego, Palestra z 2001 r., Nr 7-8, s. 18-26; L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 13,
Warszawa 2007, s. 285.
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Zdecydowana większość przedstawicieli nauki prawa karnego, jak również
orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych stoi konsekwentnie na stanowisku,
że przyjmowanie/udzielanie tego rodzaju świadczeń nie stanowi przestępstwa 2092.
Stanowisko przeciwne, w myśl którego przyjmowanie i wręczanie drobnych
upominków zawsze stanowi przestępstwo, odpowiednio z art. 228 i 229 k.k., jest odosobniony
w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie 2093. Zdaniem jego głównego zwolennika,
J. Skorupki, „przyzwolenie na dawanie i przyjmowanie prezentów przez osoby pełniące
funkcję publiczną rodzi tolerancję dla innych form <<dawania>> i <<przyjmowania>>, a stąd

2092

Zob. m. in: W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu
karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 203; tenże, O kontratypach i braku społecznej szkodliwości czynu,
„Państwo i Prawo” z 1963 r., Nr 10, s. 506; I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, wyd. 9, Warszawa
1989, s. 188-189; W. Wolter, K. Buchała, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r.,
Część I, zeszyt. 1, wyd. 3, Kraków 1979, s. 186-187; K. Buchała, Prawo karne materialne, wyd. 2, Warszawa
1989, s. 286; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 47-48; M. Cieślak, Polskie
prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. 2, Warszawa 1994, s. 70 i 238; A. Grześkowiak [red.], Prawo
karne, Warszawa 2007, s. 114; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 253
i 308; A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 98; L. Gardocki,
Prawo karne, wyd. 13, Warszawa 2007, s. 133-134; tenże, Jaki prezent może przyjąć lekarz, „Rzeczpospolita”
z 27.09.2007, s. C3; A. Spotowski [w:] System Prawa Karnego…Tom IV. Część 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki,
J. Waszczyński, s. 605; tenże, Przestępstwa…, s. 136-140; M. Siewierski, Kodeks karny i prawo
o wykroczeniach. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 1961, teza 33 do art. 290 k.k. z 1932 r., s. 404; I. Andrejew,
W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, teza 7 do art. 239 k.k. z 1969 r., s. 752;
J. Majewski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 11 do art. 115 § 4, s. 1369; O. Górniok [w:] Kodeks…Tom II,
red. A. Wąsek, wyd. 3, Nb. 19 do art. 228, s. 58-59; A. Barczak-Oplutil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, tezy
24 i 26 do art. 228; s.1160, 1161-1162; A. Wąsek [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski,
Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk
2005, teza 9 do art. 115 § 4, s. 825, T. Bojarski [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Fiegler,
M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. 2, Warszawa 2008, teza 4 do art. 115 § 4,
s. 187; A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności czynu (o okolicznościach uchylających społeczną szkodliwość
czynu, Warszawa 1961, s. 70-73; A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa
2000, s. 45-47; W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, wyd. Zakamycze
2003, s. 180-181 (zwłaszcza przypis 244); T. Chrustowski, Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty
łapówkarstwa, Warszawa 1985, s. 130-131; M. Surkont, Łapownictwo, Gdańsk 1999, s. 121-124; tenże, Warunki
odpowiedzialności lekarza za łapownictwo bierne, „Przegląd Sądowy” z 2000 r., Nr 11-12, s. 42; M. Iwański,
Zwyczaj…, s. 193-224; S. Parkitny, Problem… s. 119-137; R. Krajewski, Zwyczajowe…, s. 85-93; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 29 marca 1938 r., 1 K 2159/37, Zb. O. z 1939 r., Nr 2, poz. 31; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 30 grudnia 1957 r., IV K 1057/57, OSN z 1958 r., Nr 4, poz. 39; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
26 lutego 1988 r., VI KZP 34/87, OSNKW z 1988 r., Nr 5-6, poz. 40; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20
czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW z 2001 r., Nr 9-10, poz. 71.
2093
Zob. J. Skorupka, Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, Wrocław 2004,
s. 79; tenże, Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda (wybrane zagadnienia),
Państwo i Prawo z 2003 r., Nr 12, s. 82-83; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red.
M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 26 i 36-37 do art. 228; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13
października 2009 r., II AKa 118/09, Lex Nr 550536.
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już bardzo blisko do tolerowania łapówek” 2094. Zdaniem J. Skorupki przyzwolenie na drobne
zwyczajowe prezenty stanowi swoisty pierwszy krok dla tolerancji dla wielkiej korupcji.
Nawet drobny prezent nie powinien stanowić swoistej „renty korupcyjnej” dla przedstawicieli
władzy publicznej 2095.
Trudno nie zgodzić się z argumentacją autora, że przyjęcie przez lekarza czy
nauczyciela nawet drobnego prezentu stanowi czyn, który zagraża dobru prawnemu, jakim
jest bezstronność działania instytucji państwowej lub samorządowej, w której są oni
zatrudnieni. Tego, że czyny takie cechują się pewną społeczną szkodliwością (choć
niewielką) nie da się chyba zanegować. Wydaje się jednak, że ze względu na utrwaloną
w społeczeństwie regułę zwyczajową, akceptowaną również przez doktrynę prawa karnego i
– co ważniejsze – przez organy wymiaru sprawiedliwości, łącznie z najwyższą instancją
sądowniczą – nie sposób jest twierdzić lege lata, że czyny takie stanowią przestępstwa. Jak
się wydaje, dla penalizacji tego rodzaju zachowań, konieczna byłaby wyraźna interwencja
ustawodawcza. Okoliczność tą zauważa zresztą sam J. Skorupka, skoro w swojej monografii
stwierdza, że „jedynym sposobem uczynienia prezentu przedmiotem łapówki jest zmiana
treści przepisów określających wymienione przestępstwa [art. 228 i 229 k.k. – dop. M. I.],
przez dodanie słowa <<prezent>> obok korzyści majątkowej i osobistej” 2096. Wydaje się
zatem, że w aktualnym stanie normatywnym zachowanie polegające na wręczeniu lub
przyjęciu przez lekarza lub nauczyciela niewielkiego prezentu nie stanowi przestępstwa.
Ewentualna zmiana normatywna w tym zakresie powinna nastąpić w drodze ustawodawczej,
a nie poprzez zmianę praktyki orzeczniczej. To drugie rozwiązanie budziłoby zasadnicze
wątpliwości z punktu widzenia gwarancyjnej funkcji prawa karnego.
Podobnie należy oceniać kwestię tzw. korporacyjnej gościnności, której przejawów
nie należy traktować w kategorii przestępstw z art. 296a k.k., czy podobnych zachowań
związanych ze sportem, które nie powinny być kwalifikowane z odpowiednich typów
zawartych w ustawie o sporcie. Zachowania takie, o ile mieszczą się w określonych ramach,
nie mogą więc zostać uznane za przestępne.

2094

J. Skorupka: Podstawy..., s. 83; podobnie w: Ochrona..., s. 79.
J. Skorupka, Podstawy..., s. 83.
2096
Tamże.
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2. Podstawy wyłączenia odpowiedzialności za
w przypadku zwyczajowo dopuszczalnych gratyfikacji.
Wśród
dopuszczającego

zwolenników
w

pewnych

zdecydowanie
sytuacjach

przestępstwa

przeważającego

wyłączenie

w

korupcyjne

nauce

odpowiedzialności

poglądu
karnej

za

przestępstwa korupcyjne w przypadku zwyczajowo dopuszczalnych gratyfikacji, doszukać
można się czterech stanowisk, odpowiadających na pytanie, dlaczego zachowanie polegające
na wręczeniu lub przyjęciu niewielkiego prezentu przez lekarza lub nauczyciela nie stanowi
przestępstwa. W myśl pierwszego, prezent taki nie mieści się w zakresie pojęcia „korzyść
majątkowa lub osobista” w rozumieniu art. 115 § 4 k.k., wręczenie i przyjęcie prezentu nie
stanowi zatem realizacji znamion przestępstw korupcyjnych. Według drugiego, wyłączenie
odpowiedzialności karnej za przyjęcie lub wręczenie podarunku następuje na podstawie art.
1 § 2 k.k., uzasadniane jest zatem znikomą społeczną szkodliwością takiego czynu (lub nawet
całkowitym jej brakiem). Zgodnie z kolejnym poglądem, najbardziej jak się zdaje
rozpowszechnionym w doktrynie i orzecznictwie, wręczenie lub przyjęcie niewielkiego
„dowodu wdzięczności” stanowi kontratyp pozaustawowy. Podstawą istnienia takiego
kontratypu jest, według dużej części opowiadających się za takim stanowiskiem autorów,
prawo zwyczajowe. Ostatni pogląd głosi, że wręczenie lub przyjęcie niewielkiego prezentu
nie stanowi naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym, jakim jest bezstronność
instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, a w konsekwencji nie jest sprzeczne
z normą sankcjonowaną, co oznacza, że bezprawność takiego zachowania jest wyłączona
niejako „pierwotnie”.
Według poglądu prezentowanego przez część nauki prawa karnego, niewielki prezent
wręczony lekarzowi czy nauczycielowi nie mieści się w zakresie pojęcia „korzyść majątkowa
lub osobista” w rozumieniu art. 115 § 4 k.k.. Przyjęcie zatem takiego prezentu nie realizuje
zdaniem autorów znamienia „przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy”
(realizacja tego znamienia stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa
sprzedajności), zaś jego wręczenie nie jest „udzielaniem lub obiecywaniem udzielenia
korzyści majątkowej lub osobistej” (nie skutkuje zatem odpowiedzialnością za przestępstwa
przekupstwa)
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Powyższy pogląd został omówiony w innym miejscu pracy 2097. W moim przekonaniu
nie jest on trafny.
Zdaniem niektórych przedstawicieli nauki prawa karnego, czyny polegające na
wręczaniu lub przyjmowaniu przez lekarzy czy nauczycieli zwyczajowo dopuszczalnych
prezentów, cechują się znikomą społeczną szkodliwością (lub nawet jej brakiem), zatem
wyłączenie ich przestępności następuje na podstawie art. 1 § 2 k.k. 2098 Czyny takie, według
Andrzeja Marka i Jacka Satki, są natomiast formalnie bezprawne 2099. Podobny pogląd
prezentują w swoim podręczniku prawa karnego Kazimierz Buchała i Andrzej Zoll,
twierdząc, że przyjęcie konstrukcji kontratypu pozaustawowego jako podstawy wyłączenia
bezprawności nie jest „konieczne w systemie prawnym przyjmującym karygodność
zachowania za element struktury przestępstwa” 2100. Zauważyć wypada, że autorzy
posługujący się koncepcją wyłączenia przestępności przyjmowania i wręczania drobnych
prezentów na podstawie braku karygodności takich zachowań nie podają żadnych
argumentów, które przemawiałyby za taką właśnie koncepcją, ograniczając się jedynie do
krytyki koncepcji alternatywnych 2101.
Tymczasem, jak się wydaje, przeciwko omawianej koncepcji przemawia wiele
argumentów. Wydaje się właściwe w tym miejscu przytoczyć in extenso stanowisko
Włodzimierza Wróbla, który twierdzi, że „warunkiem zastosowania art. 1 § 2 k.k. jest
bowiem wcześniejsze ustalenie bezprawności danego zachowania, a więc jego sprzeczności
z obowiązującym porządkiem prawnym. Jeżeli na gruncie obowiązującej koncepcji źródeł
prawa elementem tego porządku są także normy prawa zwyczajowego, to powołanie się na
ich legalizujący zakres wykluczy możliwość postawienia na gruncie prawa karnego

2097

Por. rozważania w Rozdziale I.
Pogląd taki prezentują przede wszystkim: A. Marek, J. Satko, Okoliczności..., s. 47; A. Marek, S. Waltoś,
Podstawy..., s. 98; K. Buchała, A. Zoll, Polskie..., s. 47-48; A. Spotowski, Przestępstwa..., s. 139; A. Wąsek
[w:] O. Górniok, S. Hoc i in., Kodeks..., teza 9 do art. 115 § 4, s. 825; M. Surkont, Łapownictwo, s. 124.
2099
Okoliczności..., s. 47.
2100
Polskie..., s. 47-48.
2101
I tak A. Marek i J. Satko, a także K. Buchała i A. Zoll krytycznie podchodzą do koncepcji prawa
zwyczajowego jako źródła kontratypu pozaustawowego, wyłączającego bezprawność takich zachowań. Daje tu
znać wyraźna niechęć wspomnianych autorów do przyjęcia, że prawo zwyczajowe może w pewnych
okolicznościach stanowić źródło prawa karnego. Z kolei Andrzej Wąsek nie akceptuje podejścia, w myśl którego
prezenty nie mieszczą się w zakresie pojęcia „korzyść majątkowa”. Zob. A. Wąsek [w:] O. Górniok, S. Hoc,
M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek, Kodeks karny.
Komentarz. Tom I. Art. 1-116, Gdańsk 2005, Kodeks..., teza 9 do art. 115 § 4, s. 825.
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postawienia zarzutu bezprawności. Tym samym wyłączy zastosowanie art. 1 § 2 k.k.” 2102
[pogrubienia moje – M.I.]. Stanowisko W. Wróbla wydaje się być bardziej zasadne z
teoretycznego punktu widzenia. W myśl bowiem dominującej w polskiej teorii prawa karnego
koncepcji struktury przestępstwa 2103, karygodność czynu (a więcej jego społeczna
szkodliwość o stopniu wyższym niż znikoma) jest tym jej elementem, który bada się na
końcu, po uprzednim ustaleniu, że rzeczony czyn jest bezprawny, sprzeczny z typem czynu
zabronionego i zawiniony.
Poza tym zwolennicy omawianego poglądu zdają się nie dostrzegać okoliczności, że
zachowanie polegające na wręczeniu lub przyjęciu nawet niewielkiego prezentu cechuje się
jednak pewną społeczną szkodliwością, a w niektórych przypadkach jej stopień może być
nawet wyższy niż znikomy. Szkodliwość tego typu czynów polega na wytworzeniu się
w społeczeństwie swoistej tolerancji dla wręczania gratyfikacji osobom pełniącym funkcje
publiczne, również takich, które przekraczałyby dopuszczalne granice 2104. Ponadto ponieważ
zachowania takie są społecznie akceptowane, a nawet uważane przez część społeczeństwa za
poprawne, wiele osób może mieć przekonanie, że prezent dla lekarza czy nauczyciela nie jest
tylko spontanicznym wyrazem wdzięczności, lecz powszechną praktyką, do której należy się
dostosować (bo „tak wypada”). Stąd nie wydaje mi się właściwe tłumaczenie wyłączenia
przestępności takich czynów przez twierdzenie, że cechują się one znikomą społeczną
szkodliwością. Owszem, w niektórych przypadkach tak właśnie może być, lecz co do zasady
zdaje się, że pewna „szkoda” społeczeństwu jest jednak wyrządzana. Przejawia się ona w
ogólnym podważeniu zaufania do nauczycieli i lekarzy jako osób pełniących funkcje
publiczne 2105. Jak się zatem zdaje, to nie brak społecznej szkodliwości jest powodem, dla
których zachowania takie nie są uznawane za przestępne. Najbliższe prawdy wydaje się
twierdzenie, że zachowania takie nie są uznawane za przestępne, ponieważ są niejako
„uświęcone tradycją”, społecznie akceptowalne. Społeczeństwo toleruje zatem pewien stopień

2102

W. Wróbel, Zmiana..., s. 180 (przypis 244).
Wyróżniającej takie jej elementy, jak bezprawność, wina, karalność i karygodność. Zob. A. Zoll [w:]
Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 20-45 do art. 1, s. 25-34.
2104
Podobnie: J. Skorupka, Podstawy..., s. s. 83; tenże, Ochrona..., s. 79
2105
Warto w tym kontekście zauważyć, że w międzynarodowych raportach dotyczących korupcji, fenomen
zwyczajowych „dowodów wdzięczności” w służbie zdrowia, występujący w praktyce wielu krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, traktowany jest jako jeden z przejawów panującej w tych krajach korupcji. Jak
twierdzą Autorzy, nawet niewielkie zwyczajowe prezenty powodują szkodliwe skutki dla zaufania społecznego,
jakim cieszą się lekarze, czy pielęgniarki. Zob. S. Allin, K. Davaki i E. Mosslalos, Paying..., s. 63.
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społecznej szkodliwości, jaki się z nimi wiąże, właśnie z powodu powszechnego przekonania
o ich dopuszczalności 2106.
Ponadto, wydaje się również niewłaściwe z teoretycznego punktu widzenia kreowanie
przez doktrynę prawa karnego swoistych „abstrakcyjno-generalnych” reguł, służących do
wyłączania przestępności danej kategorii zachowań na podstawie braku ich karygodności. Jak
podnosi się w doktrynie, art. 1 § 2 k.k. służy do wyłączenia przestępności konkretnoindywidualnego czynu ludzkiego, który z powodu swojej specyfiki cechuje się atypowo
niską społeczną szkodliwością 2107. Natomiast opisywana konstrukcja sprowadza się do
opisania przesłanek, które typowo miałyby wyłączać społeczną szkodliwość czynu, a zatem
jego przestępność. Wydaje się zatem, że również omawiana koncepcja nie tłumaczy dobrze
normatywnej podstawy wyłączenia przestępności czynu, polegającego na wręczeniu lub
przyjęciu niewielkiego zwyczajowego prezentu.
Najbardziej rozpowszechnione w doktrynie i judykaturze rozpowszechnione jest
stanowisko, w myśl którego wręczenie lub przyjęcie prezentu przez nauczyciela, czy
pracownika służby zdrowia, stanowi tzw. kontratyp pozaustawowy, stanowiący okoliczność
wyłączającą bezprawność takiego czynu 2108. Podstawą dla funkcjonowania takiego
kontratypu miałoby być, zdaniem autorów, prawo zwyczajowe (lub, jak twierdzi część
autorów – zwyczaj) 2109. Marian Cieślak uważa, że system obowiązujących źródeł prawa
2106

Jak się zdaje, podobnie rzecz ma się z innym „kontratypem pozaustawowym”, jakim jest kontratyp śmigusadyngusa. Więcej w tej kwestii: J. Warylewski, Kontratypy wiosenne, Palestra z 1999 r., Nr 7-8, s. 24-35.
2107
Tak m. in.: A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 30 do art. 1, s. 51.
2108
Pogląd taki reprezentują w doktrynie między innymi: W. Wolter, Nauka..., s. 203; tenże, O kontratypach...,
s. 506; I. Andrejew, Polskie..., s. 170 i 188-189; W. Wolter, K. Buchała, Wykład..., s. 186-187; K. Buchała,
Prawo..., s. 286; M. Cieślak, Polskie..., s. 70 i 286; J. Warylewski, Prawo..., s. 308; L. Gardocki, Prawo...,
s. 133; A. Spotowski [w:] System..., s. 605; W. Wróbel, Zmiana..., s. 180-181. Trzeba również wskazać, że jest
to jedyne z omawianych stanowisk, które znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1938 r., 1 K 2159/37, Zb. O. 1939, z. 2, poz. 31; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 30 grudnia 1957 r., IV K 1057/57, OSN 1958, z. 4, poz. 39; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 26 lutego 1988 r., VI KZP 34/87, OSNKW 1988, z. 5-6, poz. 40; uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.
2109
Pojęcia zwyczaju i prawa zwyczajowego same w sobie nie są w pełni jednoznaczne i jak się zdaje, część
autorów traktuje je wymiennie. Zauważa to Włodzimierz Bossy, który w swoim artykule wyróżnia takie pojęcia,
jak „zwyczaj”, „norma zwyczajowa”, „zwyczaj prawny”, „zwyczaj faktyczny”, a w końcu „prawo zwyczajowe”.
Na potrzeby niniejszego opracowania posługuję się zaproponowanymi przez Autora definicjami. „Prawem
zwyczajowym” jest zatem „zespół zwyczajowych norm postępowania (...), odpowiednio długo przestrzeganych,
przez odpowiednio duży krąg podmiotów należących do danej grupy społecznej i to norm, co do których
u podmiotów tych ukształtowało się przekonanie i wytworzyła się opinia, że obowiązują one jako normy prawne
danego systemu prawnego”. Autor zauważa, że aby można było mówić o obowiązywaniu prawa zwyczajowego,
musi ono również zostać uznane za źródło prawa przez kompetentny organ państwa. Zob. W. Bossy, Zwyczaj
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karnego można podzielić na dwie kategorie: źródła działające na niekorzyść sprawcy (czyli
nakładające lub zaostrzające odpowiedzialność karną) i na korzyść sprawcy (takie, które
wyłączają lub łagodzą odpowiedzialność karną) 2110. Według autora, o ile zwyczaju zaliczyć
nie można do pierwszej kategorii, to z pewnością „działanie zgodnie z przyjętą normą
zwyczajową może być w każdym razie okolicznością łagodzącą w sądowym wymiarze kary
w ramach ustawowego zagrożenia; może też niekiedy prowadzić wprost do wyłączenia
odpowiedzialności [podkreślenie moje – M.I.] na zasadzie pozaustawowego kontratypu” 2111.
Do kontratypów pozaustawowych wyłączających odpowiedzialność karną na podstawie
normy zwyczajowej autor zalicza wprost „przyjęte zwyczajowo napiwki, a także drobne
upominki w postaci kwiatów czy nawet czekoladek przy różnych okazjach (np. Dzień Kobiet,
imieniny itp.) czy też po prostu tytułem wdzięczności, jeśli wręczane są one
funkcjonariuszom publicznym” 2112. W. Wróbel zauważa istotną rolę, jaką „przypisuje się
prawo zwyczajowemu w zakresie ograniczenia karalności, wskazując w szczególności na
instytucje tzw. kontratypów pozaustawowych (prawo karcenia dzieci, „dyngus”, zwyczajowe
gratyfikacje dla osób pełniących funkcje publiczne [pogrubienie moje – M.I.]” 2113. Autor
twierdzi: „czasem normy prawa zwyczajowego prowadzą do uznania za legalne określonych
zachowań, które formalnie pozostają w sprzeczności z określonymi nakazami lub zakazami
prawa stanowionego. O ile owe zakazy lub nakazy mają równocześnie charakter norm
sankcjonowanych, z istoty rzeczy prawo zwyczajowe prowadzi wówczas automatycznie do
uchylenia karalności danego typu zachowań na zasadzie wyłączenia możliwości przyjęcia ich
bezprawności” 2114. W konsekwencji, „nie budzi wątpliwości, iż reguły prawa zwyczajowego
mogą prowadzić do uznania za legalne pewnych zachowań, które w myśl prawa
stanowionego należałoby uznać za bezprawne” 2115.

i prawo zwyczajowe jako „źródła prawa”, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 911, Prawo CL, Wrocław
1988, s. 14 i 19-20. Podobne kryteria obowiązywania prawa zwyczajowego, tj. przestrzeganie odpowiednich
norm, przekonanie o ich prawności oraz uznanie przez odpowiedni organ państwa wyróżnia również Artur
Preisner. Zob. A. Preisner, Zwyczaj i prawo zwyczajowe [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red.
J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 186 i 191-192.
2110
Zob. M. Cieślak, Polskie..., s. 69-70.
2111
Tamże, s. 70.
2112
Tamże, s. 238.
2113
W. Wróbel, Zmiana..., s. 180.
2114
Tamże, s. 180 (przypis 244).
2115
W. Wróbel, Zmiana..., s. 181.
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Przeciwko koncepcji prawa zwyczajowego jako źródła pozaustawowego kontratypu
będącego podstawą do wyłączenia przestępności wręczania lub przyjmowania prezentów
przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli podnosi się następujące argumenty.
Część zarzutów stawianych omawianej koncepcji sprowadza się do przyjęcia, że
prawo zwyczajowe nie jest źródłem prawa obowiązującego w Polsce, nie może zatem
stanowić podstawy do wyłączenia bezprawności takich czynów 2116. Trzeba przyznać, że część
doktryny prawa konstytucyjnego wyklucza sytuację, w której prawo zwyczajowe
derogowałoby przepisy ustawy lub powodowałoby ich niestosowanie 2117. Wydaje się, że
uznanie prawa zwyczajowego jako podstawy wyłączenia bezprawności wręczania lub
przyjmowania prezentów byłoby sytuacją ograniczenia przez nie zakresu norm określających
przestępstwa korupcyjne. Część autorów zauważa również, że zastosowanie kontratypu
pozaustawowego powoduje ograniczenie praw trzeciego (po oskarżonym i oskarżycielu
publicznym) podmiotu, występującego w procesie karnym, jakim jest pokrzywdzony 2118.
Stwierdzić należy, że część przedstawicieli nauki prawa karnego odrzuca w ogóle
konstrukcję tzw. pozaustawowych kontratypów. Przedstawicielem doktryny prawa karnego,
który poddaje ją najbardziej wnikliwej krytyce jest A. Zoll 2119. Według tego autora nie trzeba
się uciekać do tej instytucji, by wyłączyć bezprawność (a za tym przestępność) pewnych
kategorii zachowań, tradycyjnie w doktrynie ujmowanych jako „kontratypy pozaustawowe”.
Andrzej Zoll proponuje podział okoliczności wyłączających bezprawność na
„pierwotne” i „wtórne”. Bezprawność nie jest traktowana przez autora czysto formalnie, jako
sprzeczność z prawnym nakazem lub zakazem, lecz materialnie (oprócz naruszenia
formalnego nakazu lub zakazu sprawca musi również swoim zachowaniem poprzez złamanie
2116

Zdania takiego są m. in.: A. Marek, J. Satko, Okoliczności..., s. 47; K. Buchała, A. Zoll, Polskie..., s. 47-48;
J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 36-37 do art. 228.
2117
Zob. A. Preisner, Zwyczaj..., s. 193.
2118
Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 49 do art. 1, s. 58; W. Wróbel, Zmiana..., s. 180-181,
a także wypowiedzi tychże Autorów na IV Bielańskim Kolokwium Karnistycznym [w:] Okoliczności
wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń
2008, s. 107-108 i 95.
2119
Zob. przede wszystkim następujące prace tego Autora: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
(zagadnienia ogólne), Warszawa 1982, s. 126-129; „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające
odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziały władzy [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa
karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda,
Lublin 2005, s. 425-438; Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu [w:] Okoliczności
wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń
2008, s. 9-19, a także wypowiedź na tymże Kolokwium w: Okoliczności..., red. J. Majewski, s. 106-109.
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reguły postępowania z dobrem prawnym, którego ochrona jest celem ustanowienia danej
normy, spowodować jego naruszenie lub narażenie na niebezpieczeństwo) 2120. W sytuacji,
w której dane zachowanie człowieka nie stanowi ataku na chronione przez normę dobro
prawne, lub nie narusza reguł postępowania z danym dobrem, nie można mu przypisać cechy
bezprawności, co „powoduje jednocześnie brak zgodności czynu z typem czynu zabronionego
(brak jego karalności)” 2121. Zachowanie takie jest zatem pierwotnie legalne, ponieważ nie
cechuje się ono nawet minimalnym quantum społecznej szkodliwości, co stoi na przeszkodzie
uznaniu go za naruszające normę sankcjonowaną 2122. Z kolei z kontratypem, czyli wtórnym
wyłączeniem bezprawności danego czynu mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca swoim
zachowaniem naruszył regułę postępowania z danym dobrem prawnym i przez to je naruszył
lub naraził na niebezpieczeństwo, lecz uczynił to w celu ochrony innego dobra prawnego 2123.
Według autora, „podstawą więc wszystkich kontratypów jest kolizja dóbr. Właśnie ta kolizja
dóbr stanowi klucz wyróżniający kontratypy spośród innych okoliczności wyłączających
przestępność czynu” 2124. Zdaniem A. Zolla, „jeżeli się wyraźnie oddzieli wynikający z braku
ataku na dobro prawne lub braku naruszenia przyjętej reguły postępowania z tym dobrem
brak społecznej szkodliwości od kontratypów pozaustawowych i weźmie się pod uwagę
bardzo szeroki zakres kontratypu stanu wyższej konieczności (art. 26 § 1 k.k.), to
rzeczywiście można mieć wątpliwości, czy kategoria kontratypów pozaustawowych nie jest
od strony jej desygnatów pusta” 2125. Autor uważa np., że tzw. zgoda pokrzywdzonego czy
zabieg lekarski, które przez dużą część doktryny prawa karnego ujmowane są tradycyjnie jako
kontratypy pozaustawowe, nie są nimi, lecz „w obu wypadkach zachodzi pierwotna legalność
działań podejmowanych w tych okolicznościach” 2126. Warto jednak zauważyć, że autor nie
odnosi się w tym miejscu (ani też w żadnej ze swoich monografii poświęconych kwestii
okoliczności wyłączających bezprawność czynu) do problemu zwyczajowych gratyfikacji dla
nauczycieli czy lekarzy.
Innym powodem odrzucenia przez A. Zolla konstrukcji pozaustawowych kontratypów
jest zarzut, że jej przyjęcie sprzeczne byłoby z takimi zasadami konstytucyjnymi jak zasada
2120

Zob. A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982, s. 31 i n.
A. Zoll, „Pozaustawowe”..., s. 431.
2122
Czyli normę, która ustanawia nakaz lub zakaz określonego zachowania.
2123
A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982, s. 103 i n.
2124
Tamże, s. 103. Pogląd taki określany jest w doktrynie prawa karnego mianem teorii kolizji dóbr
i opłacalności społecznej.
2125
A. Zoll, „Pozaustawowe”..., s. 434.
2126
Tamże, s. 434 (przypis 28).
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legalizmu (art. 7 w związku z art. 89 Konstytucji RP) i zasada podziału władzy (art. 10
Konstytucji RP) 2127. Zdaniem autora, „uznanie występowania kontratypu pozaustawowego
oznacza zastosowanie wobec badanego wypadku abstrakcyjnie i generalnie sformułowanej
normy, tyle tylko że niepochodzącej od konstytucyjnie upoważnionego prawodawcy” 2128.
Kontratyp pozaustawowy nie ma bowiem podstawy prawnej, lecz wynika z doktryny
i orzecznictwa, a źródła te „w świetle art. 89 i 7 Konstytucji są absolutnie
niewystarczające” 2129. Zarzutu wchodzenia przez władzę sądowniczą w kompetencje
ustawodawcy nie możnaby natomiast postawić według A. Zolla w przypadku przyjęcia
koncepcji pierwotnej legalności, ponieważ „problem uznawania konkretnego czynu za
legalny z powodu braku społecznej szkodliwości [...] sprowadza się bowiem do zwykłego
zadania sądu, jakim jest zbadanie, czy czyn realizuje znamiona czynu zabronionego pod
groźbą kary” 2130.
Do omawianej powyżej teorii pierwotnie legalizujących zachowanie sprawcy zdaje się
nawiązywać w kontekście zwyczajowych gratyfikacji Agnieszka Barczak-Oplustil. Twierdzi
ona bowiem, że „jeżeli przyjęcie świadczenia mającego wartość czy to materialną, czy
niematerialną nie narusza funkcjonujących w społeczeństwie reguł (norm) - niezależnie od
tego, czy mają one charakter prawny czy też nie - to wykluczone jest tym samym uznanie, iż
jest ono sprzeczne z normą sankcjonowaną” 2131. Wydaje się zatem, że według autorki
bezprawność tego typu zachowań wyłączona jest w sposób pierwotny.
Wskazać należy, że koncepcja pierwotnego i wtórnego wyłączania bezprawności,
a także teoria kolizji dóbr i opłacalności społecznej jako jedynej podstawy funkcjonowania
kontratypów krytykowana jest w doktrynie prawa karnego. Do jej krytyków zaliczyć można
przede wszystkim: Tomasza Kaczmarka 2132, Jarosława Majewskiego 2133 i Włodzimierza
Wróbla 2134.
2127

„Pozaustawowe”..., s. 433-434.
Tamże, s. 434.
2129
Tamże, s. 433.
2130
Tamże, s. 432.
2131
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 27 do art. 228, s. 1162-1163
2132
Zob. T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, „Państwo i Prawo” z 2008
r., Nr 10, s. 24-33; por. również wypowiedź tego Autora na IV Bielańskim Kolokwium Karnistyczym [w:]
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red.
J. Majewski, Toruń 2008, s. 104-106.
2133
Zob. wypowiedź na IV Bielańskim Kolokwium Karnistyczym [w:] Okoliczności..., s. 110-115.
2134
Zob. wypowiedź na IV Bielańskim Kolokwium Karnistyczym [w:] Okoliczności..., s. 95-102.
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Krytycy koncepcji ścisłego rozróżniania „pierwotnej” i „wtórnej” wyłączenia
bezprawności twierdzą, że wbrew jej twierdzeniom sytuacje te nie różnią się w sposób istotny
od siebie. Autorzy zauważają, że kryterium podziału okoliczności wyłączających
bezprawność na „pierwotne” i „wtórne” są czysto arbitralne, a rozstrzygnięcie na ich
podstawie rażą przypadkowością 2135.
Według autorów, zwolennicy omawianej teorii nie dostrzegają, że rolą wszystkich
okoliczności wyłączających bezprawność jest ograniczenie zakresu normy sankcjonowanej,
leżącej u podstaw danego typu czynu zabronionego 2136. Według W. Wróbla, „oczywiście
można też interpretować normę sankcjonowaną z całości systemu prawnego, tyle że wtedy się
okaże, że wszystkie te okoliczności rzekomo pierwotnie legalizujące, w istocie kształtują
także treść normy sankcjonowanej” 2137. Zdaniem tychże autorów, realizacja znamion typu
czynu zabronionego, w sytuacji realizacji kontratypu - obojętnie kodeksowego 2138 czy
pozakodeksowego 2139 – nie stanowi naruszenia normy sankcjonowanej, nie jest zatem
bezprawna, a co za tym idzie - karalna 2140. Normę sankcjonowaną należy interpretować
bowiem nie tylko z danego przepisu części szczególnej k.k., lecz z całego systemu prawnego.
Krytykując teorię kolizji dóbr i opłacalności społecznej T. Kaczmarek podnosi
argument, że dobrze tłumaczy ona istotę tego kontratypu, jakim jest stan wyższej
konieczności, jednak „zdaje się mało przydatna i już nie tak transparentna w tych wszystkich
przypadkach, gdy oba dobra będą jednakowej wartości, np. przy tzw. kolizji obowiązków czy
2135

Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź J. Majewskiego, który próbuje zastosować koncepcję A. Zolla
do tzw. kontratypu przerywania ciąży: „Spytajmy jednak, czy pojęcie kontratypu, które zaprojektował profesor
Zoll, zakładające jako warunek wstępny realizację znamion typu czynu zabronionego, istotnie obejmuje
wszystkie przypadki legalnego spędzenia płodu. Odpowiedź brzmi „nie”. Wszystko dlatego, że w art. 152 k.k.,
kryminalizującym przerwanie ciąży za zgodą kobiety, znalazło się wyrażenie „z naruszeniem przepisów
ustawy”. Kto spędza płód za zgodą kobiety i zgodnie z przepisami ustawy, ten nie urzeczywistnia
przedmiotowych znamion typu czynu zabronionego stypizowanego w art. 152 k.k., gdyż znamię „z naruszeniem
przepisów ustawy” nie jest spełnione, a skoro ich nie urzeczywistnia, to nie może być mowy o kontratypie. Czyli
legalne przerwanie ciąży nie jest kontratypem w znaczeniu, jakim tego pojęciu nadaje profesor Zoll. Jednakże
sytuacja odwróciłaby się o 180 stopni, gdyby końcowy fragment „z naruszeniem przepisów ustawy” z art. 152
k.k. skreślić. Wtedy legalne przerwanie ciąży stałoby się kontratypem. Czyż nie razi to przypadkowością?!” –
w: Okoliczności..., s. 114.
2136
Tak: T. Kaczmarek, O okolicznościach..., s. 26-27; a także wypowiedzi W. Wróbla i J. Majewskiego
w: Okoliczności..., s. 96-101 i 110-114.
2137
Okoliczności..., s. 101.
2138
Np. obrony koniecznej, czy stanu wyższej konieczności.
2139
Czyli sytuacji, w normę zezwalającą na podjęcie danego zachowania można wyinterpretować z innego niż
kodeks karny źródła prawa – np. legalnego użycia broni przez policjanta na podstawie ustawy o Policji.
2140
Zob. T. Kaczmarek, O okolicznościach..., s. 24-29; a także wypowiedzi W. Wróbla i J. Majewskiego
w: Okoliczności..., s. 96-101 i 110-114.
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obronie koniecznej” 2141. Autor zauważa, że omawiana koncepcja została recypowana przez
A. Zolla z niemieckiej dogmatyki prawa karnego 2142. Według T. Kaczmarka jednak
w niemieckiej teorii tzw. koncepcje monistyczne, czyli twierdzące, że wszystkie kontratypy
mają wspólne, jednorodne podstawy2143, „jak dotąd nie przyniosły zadowalających rezultatów
i stąd obserwujemy niejako renesans alternatywnych koncepcji, które dopuszczają istnienie
wiele reguł uzasadniających działanie kontratypów, w zależności od tego, który z nich mamy
na myśli” 2144.
W moim przekonaniu podstawą wyłączenia przestępności zachowania polegającego
na wręczeniu lub przyjęciu niewielkiego prezentu przez nauczyciela czy pracownika służby
zdrowia jest prawo zwyczajowe. Ogranicza ono zakres zastosowania norm sankcjonowanych
leżących u podstaw przestępstw korupcyjnych powodując że czyny takie nie są bezprawne –
a co za tym idzie nie realizują znamion odpowiedniego typu czynu zabronionego 2145. Nie ma
natomiast potrzeby ustalania, czy zachowania takie są legalne „pierwotnie” czy też dopiero
„wtórnie”. Są one po prostu legalne. Nie wydaje mi się jednak właściwe twierdzenie, że nie
godzą one w dobro prawne, jakim jest działalność instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, a także, że nie naruszają reguł postępowania z tym dobrem. Reguły
postępowania z dobrem prawnym są bowiem w polskiej doktrynie prawa karnego postrzegane
„technicznie”, jako wytworzone przez wiedzę i doświadczenie metody traktowania danego
dobra w taki sposób, by zabezpieczyć je przed naruszeniem (mają zatem charakter
obiektywny) 2146. Według A. Zolla różne są źródła ich obowiązywania. I tak, „mogą to więc
być reguły oparte na prostych prawach przyrody, chroniące np. życie, zdrowie czy rozmaite
przedmioty, będące obiektem własności, lub mogą to być reguły bardziej skomplikowane,
będące tworami normatywnymi, jak np. reguły obowiązujące w ruchu drogowym, czy
w końcu
2141

reguły

oparte

na

prawach

ekonomicznych,

jak

zasady

prawidłowego

T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach..., s. 31.
Przede wszystkim z poglądów W. Sauera, E. Schmidhäusera, P. Nolla i C. Roxina. T. Kaczmarek, O tzw.
okolicznościach..., s. 30-31.
2143
Przykładem takiej koncepcji jest właśnie teoria kolizji dóbr i opłacalności społecznej.
2144
Zob. T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach..., s. 30-31. Ciekawe omówienie tzw. monistycznych
i pluralistycznych teorii tłumaczących podstawy okoliczności wyłączających bezprawność można znaleźć
w: R. Kubiak, Kontratyp dozwolonego eksperymentu w świetle teorii kolizji dóbr i opłacalności społecznej,
„Państwo i Prawo” z 2005 r., Nr 12, s. 64-68.
2145
Pogląd ten zbliżony jest do stanowisk reprezentowanych przez tych autorów, którzy uznają prawo
zwyczajowe za podstawę wyłączenie bezprawności takich zachowań, a także do poglądu A. Barczak-Oplustil,
zawartego [w:] Kodeks...Tom II, red. A. Zoll, teza 27 do art. 228, s. 1162-1163.
2146
Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 23 do art. 1, s. 48-49; a zwłaszcza tenże, Okoliczności
wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982, s. 96.
540
2142

gospodarowania” 2147. Chcąc zatem ustalić treść reguły postępowania z tak skomplikowanym
dobrem prawnym, jakim jest prawidłowość i bezstronność funkcjonowania instytucji
państwowych lub samorządu terytorialnego czy zasady uczciwej konkurencji, musimy zatem
odnieść się do wiedzy z zakresu socjologii i ekonomii na temat wpływu, jaki wywiera
wręczanie ich pracownikom nawet najmniejszych korzyści na sprawność ich funkcjonowania.
W tym kontekście wskazać należy, że nie można jak się zdaje, zasadnie twierdzić, że
wręczanie nawet drobnych korzyści wywiera pozytywny wpływ na działalność instytucji
publicznych. Trzeba zauważyć, że drobne, wdzięcznościowe prezenty są przez specjalistów
zajmujących się fenomenem korupcji uważane za jeden z jej przejawów, również wywołujący
negatywne skutki 2148. Według Susan Rose-Ackermann, „badanie łapownictwa i dawania
prezentów pozwala zobaczyć, że skądinąd godne pochwały normy postępowania mogą
w pewnych warunkach zagrażać efektywności i rozwojowi ekonomicznemu” 2149.
Należy w tym miejscu odnieść się do zarzutu, że podstawą do funkcjonowania
wyłączenia bezprawności czynu realizującego znamiona typu czynu zabronionego nie może
być prawo zwyczajowe, które nie stanowi źródła prawa obowiązującego w Polsce. Wydaje mi
się, że twierdzenie takie nie jest słuszne. W polskiej teorii prawa, a także doktrynie prawa
konstytucyjnego, występują liczne głosy zaliczające prawo zwyczajowe do źródeł prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce i to mimo jego braku w ich katalogu, umieszczonym
w art. 87 Konstytucji RP. Według Kazimierza Działochy, „nie wyłącza konstytucja także
dopuszczalności prawa zwyczajowego. W tej sprawie – wzorem innych ustaw zasadniczych –
konstytucja nie wypowiada się po prostu. Pisana jest na podstawie określonej doktryny
prawniczej, uznającej istnienie prawa zwyczajowego w polskim systemie prawa
[podkreślenie moje – M. I.] i by wyrazić inne stanowisko w kwestii obowiązywania prawa
zwyczajowego musiałaby wyraźnie wykluczyć jego obowiązywanie pod rządami nowej
konstytucji; tego jednak nie uczyniła” 2150. Warto przytoczyć tu wyrażone podczas prac nad
końcową wersją projektu Konstytucji stanowisko Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
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A. Zoll, Okoliczności..., s. 96.
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Ministrów: „przyjąć należy, że projekt konstytucji nie wyklucza także dopuszczalności prawa
zwyczajowego, funkcjonującego w systemie prawa polskiego na poziomie ustawy
zwykłej” 2151. Należy zatem przyjąć, że twórcy obowiązującej Konstytucji RP byli zdania, że
jej wprowadzenie nie wyeliminuje prawa zwyczajowego z systemu źródeł prawa powszechnie
obowiązującego w Polsce. Zdaniem innego autora, konstytucyjną podstawą uznania wartości
prawa zwyczajowego jest wyrażona w Preambule do Konstytucji zasada pomocniczości2152.
Można jeszcze w tym miejscu przytoczyć stanowisko w sprawie prawa zwyczajowego, zajęte
przez twórców projektu nowego kodeksu cywilnego (którzy w art. 8 projektu wprost uznają
prawo zwyczajowe za źródło prawa cywilnego): „W demokratycznym ustroju RP [...]
argumenty przemawiające przeciwko prawu zwyczajowemu nie powinny ważyć. Natomiast
powstaje pytanie, czy jest ono dopuszczalne w świetle art. 87 Konstytucji RP z 1997 r., który
wyznacza zamknięty katalog źródeł prawa, wśród których nie znalazło się prawo
zwyczajowe. Jednakże w literaturze trafnie wskazano, że ów zamknięty katalog źródeł
odnosi się tylko do aktów stanowiących prawo, a nie dotyczy innych faktów
prawotwórczych [pogrubienie moje – M.I.], w szczególności utrwalonej i akceptowanej
przez sądy praktyki społecznej, co charakteryzuje prawo zwyczajowe” 2153. Należy zatem
przyjąć, że nietrafny jest argument, jakoby prawo zwyczajowe nie było źródłem prawa
obowiązującego w Polsce, a co za tym idzie nie mogłoby ograniczać zastosowania normy
sankcjonowanej, interpretowanej z przepisów prawa stanowionego. Wydaje się bowiem, że
normę sankcjonowaną należy interpretować z całego systemu prawnego, również z prawa
zwyczajowego 2154.
Odnieść w tym miejscu należy się do argumentu, jakoby zasada ustawowej
określoności powinna odnosić się również do okoliczności wyłączających bezprawność ze
względu na silnie wyartykułowaną w polskim prawie karnym ochronę interesów
pokrzywdzonego. Nie odrzucając tego argumentu, podnieść należy, że o ile ma on
zastosowanie np. do takiego „kontratypu pozaustawowego” jakim jest kontratyp śmigusa2151

Stanowisko Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w sprawie źródeł prawa w projekcie
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dyngusa 2155, to jak się zdaje nie jest on adekwatny do omawianej w tym opracowaniu
instytucji. W przypadku przestępstw sprzedajności i przekupstwa trudno mówić bowiem
o pokrzywdzonym. Jak zauważa Mirosław Surkont, „dobro chronione – prawidłowa
działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego jest w wysokim stopniu
abstrakcyjne” 2156. Według autora nie można jednak mówić, że są to tzw. przestępstwa bez
ofiar. Ofiarą sprzedajności i przekupstwa staje się bowiem całe społeczeństwo, „w gruncie
rzeczy, pokrzywdzeni są wszyscy obywatele” 2157. Trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem,
jednak nie sposób każdego obywatela uznać za pokrzywdzonego przestępstwem
w rozumieniu art. 49 kodeksu postępowania karnego. Naruszenie lub narażenie jakie doznają
interesy poszczególnych obywateli przestępstwem sprzedajności i przekupstwa mają bowiem
charakter abstrakcyjny i pośredni, a nie „bezpośredni”, jak chce tego wzmiankowany przepis.
Wydaje się zatem, że co do zasady trudno wskazać osobę, która występowałaby w procesie
karnym w przedmiocie odpowiedzialności za przestępstwo korupcyjne jako pokrzywdzony,
a co za tym idzie – osobę, której interesy miałyby doznać uszczerbku wskutek zastosowania
zwyczajowego kontratypu.
3. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne
w przypadku zwyczajowo dopuszczalnych gratyfikacji.
Przechodząc do kwestii kryteriów, które pozwoliłyby odróżnić, jakie zachowania są
dopuszczalne na mocy prawa zwyczajowego, a jakie stanowią przestępstwa korupcyjne,
stwierdzić wypada, że warto w tej kwestii odnieść się do trzech źródeł takich kryteriów:
orzecznictwa sądów powszechnych, poglądów doktryny prawa karnego, a także do wyników
badań socjologicznych dotyczących kwestii dopuszczalności wręczania gratyfikacji (można
również odnieść się do poglądów wyrażanych w tej kwestii w dyskusji publicznej,
wypowiadanych przez socjologów, etyków, czy też przedstawicieli zainteresowanych
zawodów – w tym ostatnim przypadku przydatna może okazać się analiza dokumentów
etycznych, przygotowywanych przez organy samorządów zawodowych – np. samorządu
lekarskiego) 2158. Po wzajemnym skonfrontowaniu tychże źródeł, będzie można podać własną
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Warto w tym miejscu przypomnieć dwa kryteria obowiązywania normy prawa zwyczajowego – dana norma
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propozycję warunków wyznaczających zakres obowiązywania normy prawa zwyczajowego,
która dozwala na wręczanie lub przyjmowanie pewnych gratyfikacji, a zatem uniemożliwia
przyjęcie, że zachowania takie są bezprawne.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego znaleźć można kilka wypowiedzi, w których
organ ten uznał wyłączenie bezprawności zachowania polegającego na wręczaniu lub
przyjęciu gratyfikacji przez pracowników służby zdrowia czy nauczycieli. W swoich
wcześniejszych orzeczeniach SN wypowiadał się również co do innych grup zawodowych,
takich jak np. woźni sądowi, kelnerzy, sprzedawcy, fryzjerzy, czy listonosze. Wydaje się
jednak, że w stosunku do tych grup zawodowych orzecznictwo straciło swą aktualność –
osoby takie nie mogą być bowiem uznane za „osoby pełniące funkcje publiczne”
w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. (wręczanie zatem im prezentów nie realizuje znamion
przekupstwa), choć nie było to takie oczywiste w realiach poprzedniego ustroju, w jakich
orzeczenia te były wydane.
W judykatach najwyższej instancji sądowej próżno jednak szukać precyzyjnych
kryteriów, które pozwalałyby na rozróżnienie czynów bezprawnych od legalnych. I tak np.
w wyroku z dnia 29 marca 1937 r. 2159 SN stwierdził jedynie, że „nie stanowi przeto
przestępstwa przyjęcie korzyści majątkowej dozwolonej bądź aprobowanej przez władze
przełożone albo opartej na towarzyskiej uprzejmości lub prawie zwyczajowym”.
Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 16 stycznia 1959 r. 2160 wynika, że „Sąd Wojewódzki
bezbłędnie ustalił, że <<korzyści osobiste>> polegały na zjedzeniu obiadu czy też wypiciu
szklanki herbaty (...). Słusznie zatem uznał Sąd Wojewódzki, że takie powszechnie przyjęte
przejawy gościnności pomiędzy osobami utrzymującymi z sobą stosunki towarzyskie nie
mogą być uznane za <<korzyści osobiste>> w rozumieniu art. 290 k.k. [k.k. z 1932 r. –
uwaga aut.]”. Z kolei w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1988 r. 2161
stwierdzono, że „ocena, czy w konkretnym przypadku upominek lub należność za korepetycje
mają rzeczywiście taki charakter, jaki ze znaczenia tych słów wynika, czy też były w istocie
ukrytą formą karalnego udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej, uzależniona jest od
ona zostać uznana przez odpowiednie organy państwa (czy tak jest, możemy ustalić analizując orzecznictwo
sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego, a także poglądy doktryny prawa karnego, które wpływają przecież
bezpośrednio na treść tegoż orzecznictwa). Zob. W. Bossy, Zwyczaj..., s. 14 i 19-20; A. Preisner, Zwyczaj...,
s. 186 i 191-192.
2159
1 K 2159/37, Zb. O. z 1939 r., Nr 2, poz. 31.
2160
II K 1057/58. Orzeczenie cytuję za A. Gubińskim w: Wyłączenie..., s. 74.
2161
VI KZP 34/87, OSNKW z 1988 r., Nr 5-6, poz. 40.
544

wielu okoliczności natury przedmiotowej i podmiotowej, wymagających odpowiednich
ustaleń faktycznych oraz społeczno-obyczajowych”. Według SN, „jeżeli tego rodzaju
świadczenia, dokonywane zbiorowo (uczniowskie zbiórki pieniężne) lub indywidualnie mają
charakter dobrowolny, nie wykraczają poza przyjęte zwyczajowo ramy, są współmierne do
ich symbolicznego wyrazu i mają na celu wyłącznie uznanie oraz wdzięczność za trud
nauczycielski, to traktowanie ich jako łapówek nie byłoby uzasadnione. Mogą one natomiast
mieć charakter łapówkowy, jeżeli wykraczają poza wymienione ramy, zwłaszcza wtedy, gdy
ich wartość materialna nie jest znikoma i odbiega od pojęcia symbolu. Rzecz jednak polega
na tym, że granica między dopuszczalnym upominkiem a niedopuszczalną łapówką nie jest
ani ścisła, ani łatwa do ustalenia i może być dokonywana tylko dla każdego wypadku
indywidualnie”. W uzasadnieniu uchwały SN z dnia 20 czerwca 2001 r. 2162 czytamy jedynie
zdawkowe stwierdzenie, że „[...] przyjęta wykładnia [pozwalająca na uznanie lekarza
zatrudnionego w placówce dysponującej środkami publicznymi za <<osobę pełniącą funkcję
publiczną>> - dop. autora] nie może prowadzić do rozszerzenia penalizacji np. w odniesieniu
do osób wręczających korzyści majątkowe z wdzięczności za efekty leczenia, osobom
<pełniącym funkcje publiczne> (art. 229 k.k.), jeżeli zachowanie takie mieściłoby się
w granicach zwyczaju jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu (pozaustawowy
kontratyp)”.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie daje zatem interesujących nas wyrazistych
kryteriów. Możemy jedynie stwierdzić, że ustalając, czy mamy do czynienia ze zwyczajowo
dopuszczalną gratyfikacją czy też nie, należy: 1) zbadać wszechstronnie „wiele okoliczności
natury przedmiotowej i podmiotowej”, 2) zastosować kryterium „ilościowe” (sprowadzające
się do ustalenia, z jakimi gratyfikacjami mamy do czynienia – jeśli jest to np. obiad czy
szklanka herbaty, mamy do czynienia z dozwoloną gratyfikacją, która nie wykracza poza
ramy symbolu), 3) ustalić, że świadczenie ze strony wręczającego jest dobrowolne,
dokonywane w celu wyrażenia wdzięczności.
Przechodząc w tym miejscu do analizy wypowiedzi doktryny prawa karnego
w interesującej nas kwestii, stwierdzić należy, że problem „obrósł” dość licznymi
wypowiedziami karnistów. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę przede wszystkim na
poglądy Lecha Gardockiego, Arnolda Gubińskiego oraz Andrzeja Spotowskiego.
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A. Gubiński wskazuje kilka okoliczności, które wyłączają przyjęcie w danej sprawie,
że mamy do czynienia ze zwyczajowo dopuszczalną gratyfikacją. Według autora,
wymienienie tych okoliczności jest jednak przykładowe, nie jest możliwe bowiem wyliczenie
wyczerpujące 2163. Po pierwsze zatem istotne jest, by gratyfikacja nie nastąpiła na żądanie.
W sytuacji, w której następuje żądanie lub uzależnienie wykonania danej czynności od
wręczenia prezentu, nie może być mowy o wyłączeniu przestępności czynu. Po wtóre,
przyjęcie gratyfikacji za czynność sprzeciwiającą się prawu nigdy nie mieści się w granicach
zwyczaju (przekładając poglądy autora na realia aktualnie obowiązującego kodeksu karnego,
zwyczaj nigdy nie może wyłączać odpowiedzialności za typy kwalifikowane sprzedajności
z art. 228 §§ 3 i 4 oraz art. 229 § 3 k.k.). Po trzecie, ważna jest osoba przyjmująca
świadczenie. Inaczej, według A. Gubińskiego, „ocenia się przyjęcie podarunku przez lekarza
od wdzięcznego pacjenta, a inaczej przez funkcjonariusza wydziału finansowego, celnika lub
inspektora od ich <<podopiecznych>>” 2164.
Według A. Spotowskiego, o braku przestępności wręczania lub przyjmowania
prezentów decyduje przede wszystkim spełnienie kryterium niewielkiego społecznego
niebezpieczeństwa danego zachowania 2165. Zdaniem autora, „tak rozumiane kryterium [...]
pozwala na uwzględnienie wszystkich okoliczności czynu, a nie tylko jednego elementu. Przy
ocenie stopnia społecznego niebezpieczeństwa przyjęcia lub udzielenia korzyści należy brać
uwagę, czy było ono powodowane tradycją, zwyczajem, chęcią okazania wdzięczności za
uprzejmość, a także sposób, w jaki udzielenie korzyści doszło do skutku, w jakim celu jej
udzielono, jak wielka była korzyść i kto ją przyjął i za co” 2166. Wydaje się zatem, że
A. Spotowski przyjmuje następujące kryteria odgraniczenia zachowania bezprawnego od
legalnego: wartości korzyści, proporcjonalności korzyści do czynności, celu udzielenia
korzyści (gratyfikacja ma być wręczona w celu wyrażenia wdzięczności lub powodowana
tradycją), sposobu udzielenia korzyści, a także osoby przyjmującej gratyfikację. Natomiast
nie ma zdaniem autora znaczenia „moment wręczenia korzyści, to jest czy nastąpiło to przed
czy po dokonaniu czynności” 2167. A. Spotowski zauważa bowiem, że wielokrotnie
niewielkich korzyści „udziela się często osobom, z którymi udzielający pozostaje w kontakcie
2163
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służbowym stale lub okresowo przez dłuższy czas, czyli po jednej czynności służbowej,
a przed następną” 2168
L. Gardocki odnosi się natomiast konkretnie do kryteriów pozwalających na
odróżnienie przestępnego wręczenia łapówki od zwyczajowo dopuszczalnej gratyfikacji dla
lekarza czy nauczyciela 2169. W pierwszej kolejności autor zauważa, że „przyjmuje się tutaj
pewne generalne zasady, od których niezależnie mogą istnieć pewne specyficzne warunki lub
odstępstwa od reguł w zależności od typu sytuacji i funkcji pełnionej przez
obdarowanego” 2170. Ogólne kryteria proponowane przez autora są następujące: 1) prezent nie
może być wręczony na żądanie, nie może być również mowy o zwyczaju w sytuacji
uzależnienia dokonania danej czynności od jego wręczenia, 2) prezent powinien być
wręczony po dokonaniu czynności i nie być wcześniej obiecany i wreszcie 3) nie powinien
przekraczać zwyczajowych ram – mowa tu o drobnym poczęstunku lub przedmiocie
o niewielkiej wartości (np. kwiatach, książce, czekoladkach). Co do ostatniego kryterium
autor zauważa, że „mieści się w ramach zwyczajowych podarowanie chirurgowi przez
wdzięcznego pacjenta w związku z udaną operacją, ale nie np. w związku z pozytywnym
orzeczeniem w sprawie rentowej. Tym bardziej danie takiego prezentu np. kontrolerowi
skarbowemu lub celnikowi po czynności urzędowej przekracza ramy akceptowanego
zwyczaju”, choć „z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, by kiedykolwiek podarowanie
komuś kwiatów, ze względu na symboliczny charakter tego prezentu, mogło być
potraktowane jako przestępstwo wręczenia łapówki” 2171. „Zwyczajowa dopuszczalność”
danego prezentu jest zatem uzależniona od osoby, której jest on wręczany.
Najobszerniejsze badania socjologiczne na temat percepcji problemu korupcji
w służbie zdrowia w społeczeństwie przeprowadziła dwukrotnie Fundacja Batorego, w roku
2000 i 2001 2172. W tym miejscu zreferować należy pokrótce ich wyniki.
W badaniu z roku 2000 badano jedynie reprezentatywną próbkę opinii publicznej. Na
pytanie, czy przejawem korupcji jest wręczenie prezentu lekarzowi w podziękowaniu za
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oraz Postawy Polaków wobec korupcji 2000, Warszawa 2000 dostępne są na stronie internetowej Fundacji
Batorego, adres http://www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm. Wyniki badań zreferowane są również
w: A. Kubiak, Łapownictwo w świadomości o doświadczeniu codziennym Polaków, Łódź 2003, s. 196-240.
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leczenie, „tak” odpowiedziało 36% badanych. Przeciwnego zdania było 56% respondentów.
Na pytanie, czy łapówką jest wręczenie prezentu przed rozpoczęciem leczenia udzielono 78%
odpowiedzi „tak” i 14% „nie”.
Z kolei w badaniu z roku 2001 przebadano dwie próbki respondentów. Pierwsza była
próbką reprezentatywną dla ogółu społeczeństwa, była więc próbką potencjalnych pacjentów,
zaś druga była próbką lekarzy.
- Na pytanie o sposób traktowania wręczania lekarzom pieniędzy lub prezentów (znów
bez rozróżnienia na prezenty przed i po leczeniu) 47% badanych z próby „potencjalnych
pacjentów” uznało takie prezenty za łapówkę, zaś 42% za formę podziękowania, wyraz
wdzięczności.
- W innym pytaniu zróżnicowano prezenty pod względem momentu wręczenia. I tak
w odniesieniu do gratyfikacji wręczanych przed rozpoczęciem leczenia 61% respondentów
uznało je za łapówki, zaś 10% za wyraz wdzięczności. Gratyfikacje wręczane po zakończeniu
leczenia zostały uznane za łapówkę przez 10% respondentów, zaś przez 52% za dowód
wdzięczności. Widać więc wyraźną różnicę w traktowaniu gratyfikacji przed i po leczeniu –
te pierwsze traktowane są jako łapówki, te drugie jako dopuszczalne wyrazy wdzięczności.
- Ciekawe wyniki uzyskano zadając to pytanie w odniesieniu do gratyfikacji
zróżnicowanych pod względem wartości. Jedynie kategoria gratyfikacji o wartości do 100
złotych przez większość badanych została uznana za dopuszczalną. Prezenty o wyższej
wartości są generalnie postrzegane za niedopuszczalne, przy czym im droższy prezent, tym
mniejsza część społeczeństwa uważa go za dopuszczalny 2173.
- Ciekawe są również wyniki badań przeprowadzonych wśród lekarzy. 86% spośród
badanych lekarzy uważa, że dopuszczalne jest przyjęcie prezentu po leczeniu, przeciwnego
zdania jest 10% spośród nich. W odniesieniu do przyjmowania pieniędzy po leczeniu, zdanie
wśród lekarzy jest podzielone – 44% uważa takie zachowanie za dopuszczalne, a 45% za
niedopuszczalne.
Podsumowując wyniki badań, Anna Kubiak stwierdza, że „dodatkowe gratyfikacje od
lat są silnie zakorzenione w relacjach między pacjentami a pracownikami służby zdrowia,
przede wszystkim lekarzom. [...] Dodajmy, że nie tylko lekarze, lecz również pacjenci nie
2173
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zawsze traktują je jako łapówki. W swoim postępowaniu pacjenci kierują się głównie zasadą,
iż trzeba dać, bo ogólnie wiadomo, że tak się postępuje. Lekarze w ogromnej większości za
niedopuszczalne uważają tylko uzależnianie leczenia od wcześniej przyjętych pieniędzy
i wydawanie za pieniądze zwolnień z pracy. Przyjmowanie gratyfikacji po zakończeniu
terapii najczęściej są traktowane jako dopuszczalne” 2174. Warto również przytoczyć słowa
innej badaczki z dziedziny socjologii, Beaty Łaciak, podsumowującej wyniki badań
dotyczących korupcji w szkolnictwie: „[...] w odczuciu społecznym kwiaty, czy drobne
upominki, którymi obdarowuje się nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy też na
koniec roku szkolnego, są nie tylko zwyczajowo przyjęte, ale także nie są utożsamiane ze
zobowiązaniem nauczyciela do specyficznego traktowania tych, którzy te upominki
wręczają” 2175.
Ciekawe są wytyczne, jakie w 2002 r. opublikowała w tej materii komisja etyczna
przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach. Według komisji, lekarz może przyjąć od
pacjenta drobne upominki po zakończeniu leczenia, jeśli dalsze losy pacjenta nie zależą już
w żaden sposób od tego lekarza. Za „bezpieczne” uznano takie podarunki, jak kwiaty, książki
i ozdobne bibeloty, przedmioty własnoręcznie wykonane przez uzdolnionego pacjenta lub
jego rodzinę: hafty, obrazy czy rzeźby, własnoręcznie upieczony tort, owoce z własnego
ogrodu. Co ciekawe, w wykazie tym nie ma alkoholu, który zgodnie z wiedzą potoczną jest
częstą gratyfikacją dla lekarzy.
Warto również przytoczyć zdanie etyka, Jacka Hołówki 2176. Według niego, „w etyce
lekarskiej obowiązuje dość czytelna zasada, że przed podjęciem pracy żadnego prezentu nie
wolno wziąć od pacjenta, ale po wykonaniu pracy - przyjęcie upominku jest - owszem dozwolone. W moim przekonaniu zasada ta jest i słuszna, i elegancka”. Rozpatrując problem
kryteriów odróżniania zwyczajowego prezentu od karalnej łapówki, J. Hołówka stwierdza, że
„wolno dać dwa bilety do teatru - i wszystko, co nie dochodzi do tej ceny - ale nie wolno dać
dwóch biletów do opery ani niczego, co przekracza ich koszt. Dlaczego ta reguła jest dobra?
Bo wyznacza górną i dolną granicę. Ponadto bilet do teatru niesie z sobą jakąś treść. Sztuka
może zawierać aluzję do stylu pracy lekarza, do jego upodobań lub postawy. Pacjent daje
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dowód, że pomyślał, co lekarza mogłoby ucieszyć i - ewentualnie - stał za niego w kolejce do
kasy”.
Stosunkowo obszerne regulacje o charakterze etycznym przyjmowane są natomiast
w sferze prywatnej. Zarówno organizacje skupiające przedsiębiorców, jak i duża część
podmiotów gospodarczych w Polsce (zwłaszcza prowadzących działalność na wielką skalę),
tworzą kodeksy etyczne czy też kodeksy dobrych praktyk, w których regulują także kwestie
związane z zachowaniami korupcyjnymi i będącymi na pograniczu korupcji. Przykładowo,
w Kodeksie etyki dla przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej 2177 ustanowiono, jako
regułę ogólną postępowania z kontrahentami, że przyjmowanie prezentów lub innych
świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane
jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy, określając
następnie szczegółowe zasady postępowania: 1) nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia
prezentu, 2) nie należy dawać prezentów pieniężnych, 3) rozsądne, małe upominki i przejawy
gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania
u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu, 4) należy informować
przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej
przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
Powyższy Kodeks dopuszcza więc pewne „małe” upominki i przejawy gościnności na
rzecz kontrahentów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, o ile są one „rozsądne”
i „nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego”.
Po omówieniu wszystkich źródeł „poznania” obowiązującego w zakresie gratyfikacji
prawa zwyczajowego, zająć wypada w tej kwestii stanowisko własne. W moim przekonaniu
kryteria pozwalające na odróżnienie zwyczajowo dopuszczalnego przyjęcia lub wręczenia
prezentu ująć należałoby następująco:
a) Kryterium czasu wręczenia. Gratyfikacja może zostać wręczona dopiero po
dokonaniu danej czynności, a nie w trakcie jej wykonywania (o wyjątku od tej zasady
możemy powiedzieć w sytuacji poczęstowania drobnym posiłkiem lub kawą funkcjonariusza
dokonującego czynności w siedzibie częstującego – np. podczas kontroli skarbowej, a także
w sytuacji przejawów gościnności korporacyjnej, związanych z prowadzeniem negocjacji nad
zawarciem kontraktu). Wydaje się, że „najczystsza” byłaby tu sytuacja, w której wręczenie
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następuje dopiero po zerwaniu więzi, jaka łączy obdarowanego z wręczającym (np. po
zakończeniu całego leczenia danego pacjenta lub po ukończeniu szkoły przez ucznia).
W takiej sytuacji nie ma już zagrożenia, że wręczający będzie potraktowany w przyszłości
lepiej niż inna osoba, która prezentu nie wręczyła. W moim przekonaniu w takim przypadku
kolejne kryteria (mam tu na myśli kryterium jakościowe i wartości przedmiotu) mogą być
stosowane bardziej „liberalnie”. Trzeba jednak zauważyć, że wielokrotnie taka sytuacja nie
będzie możliwa. Istnieją np. pacjenci, których relacja z danym lekarzem trwa bardzo długo
(np. pacjenci z chorobami onkologicznymi). Wydaje się, że odebranie takim osobom
możliwości legalnego odwdzięczenia się za wysiłki lekarza czy nauczyciela byłoby
niewłaściwe. Trzeba zatem przyjąć, że dopuszczalne jest wręczenie prezentu również po
zakończeniu pewnego etapu relacji wiążącej obdarowanego z wręczającym (np. po wyjściu
pacjenta ze szpitala, po ukończeniu klasy przez ucznia) lub po dokonaniu przez
obdarowanego „doniosłej” czynności (przykładem, który od razu rzuca się tu na myśl, jest
oczywiście ratująca życie operacja lub inny skomplikowany zabieg lekarski).
b) Kryterium braku obietnicy, żądania lub uzależnienia. Nie może być mowy
o zwyczajowo dopuszczalnej gratyfikacji w przypadkach, gdy wręczający obiecał ją przed
dokonaniem czynności, gdy obdarowany jej żądał, lub gdy uzależniał od niej dokonanie
czynności. Oznacza to również, że wręczający musi dokonać gratyfikacji w sposób
dobrowolny.
c) Kryterium „legalności czynności”. Gratyfikacja nie może być wręczona w zamian
za czynność sprzeczną z porządkiem prawnym.
Zauważyć wypada, że zastosowanie dwóch wyżej wymienionych warunków oznacza,
że niemożliwe jest wyłączenie na mocy prawa zwyczajowego bezprawności czynów
urzeczywistniających znamiona kwalifikowanych typów sprzedajności i przekupstwa,
opisanych w art. 228 §§ 3 i 4 k.k. oraz art. 229 § 4 k.k.
d) Kryterium rodzajowe. Gratyfikacja musi mieć charakter drobnego poczęstunku
lub przedmiotu, a nie pieniędzy. Wręczanie i przyjmowanie pieniędzy, nawet najdrobniejszej
kwoty, wiąże się nieodłącznie z przekroczeniem ram zwyczaju. Przedmioty, które
zwyczajowo są dopuszczalne to m. in. kwiaty, czekoladki, książki, przedmioty wykonane
własnoręcznie wykonane: hafty, obrazy czy rzeźby, własnoręcznie upieczony tort, owoce
z własnego ogrodu, czy też alkohol. Wydaje się również, że przedmiot nie może mieć takiego
551

charakteru, który trwale „wzbogacałby” obdarowanego. Zgodzić natomiast należy się
z L. Gardockim
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z uwzględnieniem specyfiki zawodu wykonywanego przez osobę przyjmującą prezent.
Wydaje się zatem, że w naszym społeczeństwie dopuszczalne jest np. wręczenie butelki
koniaku chirurgowi, natomiast taka sama butelka wręczona urzędnikowi czy nauczycielowi
w szkole podstawowej powinna być uznana za łapówkę. Przy ocenie zachowań w sektorze
prywatnym należy także brać pod uwagę specyfikę panujących tam zwyczajów handlowych.
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proporcjonalności). Wydaje się, że za dopuszczalny należy uznać prezent, którego wartość
nie przekracza znacznie kwoty 100 złotych 2178. Przyjęta wartość wynika z wyników
przytoczonych badań socjologicznych. Jak się jednak zdaje, stosując omawiane kryterium
należy przyjąć pewną „proporcjonalność” wartości przedmiotu do czynności, za którą
wdzięczność wyraża wręczający. Bez wątpienia prezent o wyższej wartości wręczyć można
z wdzięczności lekarzowi za przeprowadzenie operacji ratującej życie niż nauczycielowi po
zakończeniu roku szkolnego.
W moim przekonaniu, przy ocenie, czy powyższe kryterium jest spełnione, należy
brać także pod uwagę uregulowanie zawarte w art. 12 k.k. Jeżeli więc sprawca, w wykonaniu
z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wręcza np. lekarzowi gratyfikacje,
których jednostkowe wartości nie przekraczają znacznie kwoty 100 zł, lecz ich suma już tak,
nie może być mowy o działaniu w ramach omawianej instytucji. Wykładnia taka wynika
wprost z istoty czynu ciągłego i zamyka drogę do nadużywania kontratypu zwyczaju.
f) Kryterium altruistycznego celu wręczenia gratyfikacji. Prezent może być
wręczony jedynie w celu wyrażenia wdzięczności obdarowanego (np. za udane leczenie,
pomyślną operację) lub z uprzejmości (np. poczęstowanie funkcjonariusza kawą, przejawy
gościnności wobec kontrahenta podczas negocjacji). Gratyfikacja nigdy nie może być
traktowana jako „ekwiwalent”, zapłata za dokonaną czynność.
Wydaje się, że tak zarysowane warunki wyznaczające zakres normy prawa
zwyczajowego, dozwalającej na wręczenie lub przyjęcie w określonych okolicznościach
pewnych korzyści, dobrze oddają i rozwijają prezentowane w orzecznictwie, doktrynie,
2178
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dyskusji publicznej i społecznych odczuciach poglądy dotyczące legalności takich czynów.
W moim przekonaniu kryteria te pozwalają na precyzyjne wyznaczenie kręgu zachowań
legalnych.

Rozdział XI. Szczególna podstawa wyłączenia odpowiedzialności za
przestępstwa korupcyjne – problematyka dozwolonej reklamy
farmaceutycznej.
Uregulowania ustawy – Prawo farmaceutyczne przewidują wiele form dozwolonej
reklamy produktów leczniczych. Jak była mowa w innej części pracy, działanie podmiotu
prowadzącego reklamę farmaceutyczną, mieszczącą się w ramach tych unormowań, nie może
zostać uznane za realizację znamion typu przekupstwa w reklamie farmaceutycznej z art. 128
pr. farm. Chodzi tu głównie (choć nie tylko) o działanie w ramach dozwolenia
przewidzianego w art. 58 ust. 1 – 3 pr. farm.
Należy jednak w tym miejscu postawić pytanie o znaczenie treści art. 58 ust. 1-3 pr.
farm. dla innych niż art. 128 pr. farm. typów przestępstw korupcyjnych. Trzeba bowiem
stwierdzić, że zachowania dozwolone przez przepisy art. 58 mogą wchodzić w zakres
kryminalizacji chociażby art. 228, 229 lub 296a k.k., a przede wszystkim przepisów art. 54
ustawy o refundacji leków. W moim przekonaniu, ze względu na wtórną wobec innych gałęzi
prawa rolę prawa karnego (prawo karne jako ultima ratio, norma sankcjonowana jako prius
przepisu prawnokarnego) 2179, zachowania dozwolone przez art. 58 nie mogą stanowić
realizacji znamion tych typów czynów zabronionych. Postulat zachowania spójności systemu
prawnego prowadzi do niemożności uznania za czyny zabronione pod groźbą kary zachowań,
na które ten system wyraźnie dozwala. Jak słusznie stwierdza Witold Zontek, „[…] uznać
należy, że skoro prawnokarna reakcja na określoną grupę zachowań ma wkroczyć niejako
<<na końcu>>, po wyczerpaniu mechanizmów przewidzianych w systemie prawa,
a stanowiących podstawowe metody radzenia sobie ze wskazanymi zachowaniami,
w pierwszej kolejności sięgnąć należy do aktów prawnych zawierających wspomniane
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tego Autora: Karalność i karygodność jako odrębne elementy struktury przestępstwa [w:] Teoretyczne problemy
odpowiedzialności w polskim i niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum prawa
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karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” z 1990 r., Tom XXIII, s. 72.
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mechanizmy. Dlatego podczas analizy określonego przepisu prawa karnego powinno się brać
założony powyżej jego charakter, sięgając po inne przepisy prawne regulujące określoną
dziedzinę aktywności społecznej” 2180.Innymi słowy, „opis czynu karalnego nie może być
rekonstruowany w sposób, który zakreślałby szersze granice karalności, niż to wynika
z zakresu rekonstruowanego z przepisu pozakarnego”, czyli „zakres karalności nie może być
większy od zakresu bezprawności” 2181. Za bezkarne należy więc w każdym przypadku uznać
zachowania (o ile mają miejsce w ramach reklamy produktów leczniczych) odnoszące się do
„przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych
z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub
produkt leczniczy” (art. 58 ust. 3 pr. farm.) oraz organizowania i finansowania, a także
uczestnictwa w spotkaniach promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy
gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania (arg. a contrario z art. 58 ust.
1 i 2 pr. farm.) 2182. Analogicznie, za dozwolone, a zatem bezkarne z punktu widzenia
wszystkich typów przestępstw korupcyjnych należy uznać wymienione przez ustawodawcę
formy reklamy, które nie zostały przez niego zakazane. W kontekście przestępstw
korupcyjnych chodzi tu przede wszystkim o: dostarczanie próbek produktów leczniczych (art.
52 ust. 2 w zw. z art. 54 ust. 3 pr. farm.) oraz sponsorowanie konferencji, zjazdów
i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52 ust. 2 pkt 6 pr. farm.). Pojawia się zatem
pytanie o znaczenie tych sformułowań, skoro zachowania do nich się odnoszące należy uznać
za dozwolone na gruncie całego systemu prawnego. Zachowań takich, jako nie naruszających
norm sankcjonowanych, leżących u podstaw art. 228, 229, 296a k.k. czy art. 54 ustawy
o refundacji leków, nie będzie można uznać za realizujące znamiona tych typów czynów
zabronionych 2183.

2180

Zob. W. Zontek, Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej. Uwagi na marginesie uchwały
SN z 26 marca 2009 r., sygn. akt I 35/08, cz. I, „Palestra” z 2009 r., Nr 11-12, s. 36.
2181
Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…Tom I, teza 26a do art. 1, s. 50; J. Wyrembak, O wątpliwej metodzie kreowania
bezprawności, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2009 r., Nr 1, s. 177 i n.
2182
Por. również art. 52 ust. 2 pkt 5 pr. farm.
2183
Inną kwestią jest rozstrzygnięcie sporu, czy w konsekwencji faktu, że istniejąca w systemie prawnym norma
pozakarna zezwala na określone zachowanie (które prima facie realizuje znamiona jakiegoś typu czynu
zabronionego), należy je uznawać za „pierwotnie legalne” (tak przede wszystkim twórca koncepcji podziału
okoliczności wyłączających bezprawność na „pierwotne” i „wtórne” A. Zoll, Okoliczności wyłączające
bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982; tenże, „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające
odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziały władzy [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa
karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda,
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Wspólną cechą opisanych powyżej zachowań jest to, że mają one mieć miejsce
„w ramach reklamy produktu leczniczego”. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że
produktem leczniczym jest „substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako
posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt
lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne lub metaboliczne” (art. 2 pkt 32 pr. farm.). Z kolei definicja reklamy
produktu leczniczego zawarta jest w art. 52 ust. 1 pr. farm. Jest to więc działalność polegająca
na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu
zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji
produktów leczniczych. Art. 52 ust. 2 pr. farm. zawiera przykładowe wyliczenie zachowań

Lublin 2005, s. 425-438; tenże, Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu [w:] Okoliczności
wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń
2008, s. 9-19; tenże, W sprawie kontratypów, „Państwo i Prawo” z 2009 r., Nr 4; a także wypowiedź tego Autora
podczas IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego w: Okoliczności…, red. J. Majewski, s. 106-109 oraz
liczni przedstawiciele nauki prawa karnego akceptujący ten podział czy też – nie wprowadzając rozróżnienia na
„pierwotne” i „wtórne” okoliczności wyłączające bezprawność – przyjąć, że są one po prostu legalne (tak przede
wszystkim: T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach wyłączających bezprawność czynu, Państwo i Prawo z 2008
r., Nr 10; tenże, O kontratypach raz jeszcze, „Państwo i Prawo” z 2009 r., Nr 7; tenże, O bezprawności
i strukturze przestępstwa (wokół książki Zbigniewa Jędrzejewskiego), Państwo i Prawo z 2010 r., Nr 7; J. Giezek,
„Zezwolenie” na naruszenia dobra prawnego – negatywne znamię czy okoliczność kontratypowa [w:] Aktualne
problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Prof. Andrzeja J. Szwarca, red. Ł.
Pohl, Poznań 2009, s. 131-154; Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element struktury przestępstwa. Studium na
temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009, s. 249-250; a także wypowiedzi podczas IV Bielańskiego
Kolokwium Karnistycznego w: Okoliczności…, red. J. Majewski: W. Wróbla (s. 96-101) i J. Majewskiego
(s. 110-115). Nie podejmując się zabrać w tym miejscu głosu w dyskusji w tej kwestii, pragnąłbym jedynie
stwierdzić, że bliższa jest mi teza, iż rozróżnienie na „pierwotne” i „wtórne” okoliczności wyłączające
bezprawność nie jest konieczne.
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uznawanych za reklamę produktu leczniczego 2184. Ustęp 3 tego artykułu wskazuje zaś, jakie
formy aktywności nie są uważane za reklamę 2185.
Jak podkreśla się w nauce prawa farmaceutycznego, „aby uznać dane działania za
stanowiące reklamę produktu leczniczego […] konieczne jest stwierdzenie, że ich celem jest
zwiększenie stosowania produktu leczniczego. Należy przez to rozumieć działania świadome
i ukierunkowane na osiągnięcie założonego efektu reklamowego” 2186. Za reklamę produktu
leczniczego uważa się zatem każdą działalność, niezależnie od konkretnego, indywidualnego
sposobu i metody jej przeprowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków, jeżeli celem tej
działalności jest zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu leczniczego” 2187. Pojęcie
reklamy produktu leczniczego jest zatem niezwykle szerokie. Trzeba jednak stwierdzić, że
przepisy ustawy w żaden sposób nie wprowadzają domniemania, że dana działalność ma
charakter reklamowy, a zatem okoliczność tę należy w każdej sytuacji udowodnić 2188. Nie
będą zaś stanowić „reklamy produktu leczniczego” sytuacje, w których dane świadczenie nie
2184

Ustawa posługuje się bowiem sformułowaniem „reklama, o której mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególności…”. Por. M. Świerczyński, Reklama produktów leczniczych [w:] M. Krekora, M. Świerczyński,
E. Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Warszawa 2008, s. 295; L. Wilk,
Korupcja…, s. 26. Reklama produktu leczniczego obejmuje więc w szczególności: 1) reklamę produktu
leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości; 2) reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób
uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi; 3) odwiedzanie
osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez
przedstawicieli handlowych lub medycznych; 4) dostarczanie próbek produktów leczniczych; 5) sponsorowanie
spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi; 6) sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób
upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Szczegółowe
omówienie tych zachowań por. M. Świerczyński, Reklama…, s. 295 i n.
2185
Stosownie do treści art. 52 ust. 3 pr. farm., za reklamę produktów leczniczych nie uważa się: 1) informacji
umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań produktów leczniczych, zgodnych
z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu; 2)
korespondencji, której towarzyszą materiały informacyjne
o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu
leczniczego, w tym produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia,
o którym mowa w art. 4; 3) ogłoszeń o charakterze informacyjnym niekierowanych do publicznej wiadomości
dotyczących w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych, pod warunkiem że
nie zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych; 4) katalogów handlowych lub list
cenowych, zawierających wyłącznie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę
produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania
pozwolenia, o którym mowa w art. 4, a w przypadku produktu leczniczego objętego refundacją - cenę urzędową
detaliczną, pod warunkiem że nie zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych,
w tym do wskazań terapeutycznych; 5) informacji dotyczących zdrowia lub chorób ludzi i zwierząt, pod
warunkiem że nie odnoszą się nawet pośrednio do produktów leczniczych.
2186
Tak m. in.: M. Świerczyński, Reklama…, s. 290.
2187
Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 26 i przywołane tam orzecznictwo i literaturę.
2188
Tak słusznie M. Świerczyński, Reklama…, s. 291 i 340.
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ma na celu zwiększenia sprzedaży produktu leczniczego 2189. Twierdzi się zatem słusznie, iż
nie wchodzi w zakres pojęcia reklamy przekazanie korzyści oparte na innej podstawie
prawnej (np. w wyniku zawarcia umowy o dzieło lub zlecenia z lekarzem, na podstawie
których będzie on otrzymywał wynagrodzenie w zamian za określone świadczenia – np.
związane z badaniami klinicznymi, wypełnianiem ankiet., itp. czy też organizacji konkursu
niezwiązanego merytorycznie z danym produktem leczniczym, itd.) 2190. Należy się jednak
zgodzić z tezą, że nie dotyczy to przypadków, które zostaną uznane za oczywiste obejście
przepisów prawa farmaceutycznego (np. poprzez tworzenie całkowicie fikcyjnej i niezgodnej
z faktami dokumentacji) 2191. Tego typu fikcyjne zachowania będą mogły być oceniane przez
pryzmat znamion typów czynów korupcyjnych (w tym art. 128 pr. farm.) i jako stanowiące
próbę obejścia prawa nie mogą podlegać ochronie przewidzianej przez art. 58 ust. 3 pr. farm.
Jak słusznie twierdzi L. Wilk, dla uznania danej działalności za reklamę produktu
leczniczego nie jest konieczne, by była ona podejmowana przez podmiot uprawniony do jej
prowadzenia 2192.

Zarówno

podmiot

uprawniony,

jak

i

nieuprawniony

podlega

odpowiedzialności karnej za naruszenie norm sankcjonowanych Prawa farmaceutycznego
chronionych przez przepisy karne tej ustawy2193. Argumentem wzmacniającym te wykładnię
jest brzmienie art. 129 ust. 1 pr. farm., który wprowadza penalizację zachowania polegającego
na prowadzeniu reklamy produktów leczniczych przez osobę nieuprawnioną 2194. Sam
ustawodawca przesądził bowiem w tym przepisie, że również zachowania osób
nieuprawnionych stanowią reklamę produktu leczniczego.
Zachowaniem dozwolonym przez ustawę jest organizowanie i finansowanie, a także
uczestnictwo w spotkaniach promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy

2189

Zob. M. Świerczyński, Reklama…, s. 340; L. Wilk, Korupcja…, s. 26-27.
Por. M. Świerczyński, Reklama…, s. 340; L. Wilk, Korupcja…, s. 26-27; J. Raglewski, Kilka…, s. 134-153;
M. Pniewska, Odpowiedzialność…, s. 98.
2191
M. Świerczyński, Reklama…, s. 340.
2192
Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 25. Źródłem ewentualnych wątpliwości w tym zakresie może być treść art. 60
ust. 1 pr. farm., zgodnie z którym „reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez
podmiot odpowiedzialny” (czyli przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280) lub podmiot prowadzący
działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub na
jego zlecenie – art. 2 pkt 24 pr. farm.).
2193
Tamże.
2194
Ibidem.
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gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania (arg. a contrario z art. 58 ust.
1 i 2 pr. farm.). Za dozwoloną formę reklamy uznaje się również sponsorowanie konferencji,
zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52 ust. 2 pkt 6 pr. farm.). Co istotne,
w przypadku konferencji, zjazdów i kongresów naukowych brak jest zastrzeżenia
(występującego przy spotkaniach promocyjnych produktów leczniczych), by przejawy
gościnności nie przekraczały poza główny cel danej konferencji 2195. W tym kontekście istotne
staje się wprowadzenie kryteriów pozwalających na odróżnienie od siebie spotkań
promocyjnych produktów medycznych od konferencji, zjazdów i kongresów naukowych. Jak
słusznie zauważa jednak A. Przybycień, „nie jest konieczne, by sponsorowane imprezy
stanowiły odrębne wydarzenia”, w związku z czym „[…] jeśli w trakcie kongresu naukowego
będzie miało miejsce spotkanie o cechach promocji produktu leczniczego, należy je ocenić
jako niezależny element z perspektywy regulacji dotyczących spotkań promocyjnych
produktów leczniczych, nawet jeśli kongres w jakimś stopniu sponsorowany jest przez
podmiot odpowiedzialny” 2196. Zasadniczą różnicę między spotkaniami promocyjnymi
wyrobów medycznych a konferencjami naukowymi upatruje się w charakterze spotkania, co
widoczne będzie w harmonogramie i przebiegu wydarzenia 2197. Jak twierdzi K. Grzybczyk,
„charakter naukowy wymaga przygotowania i wygłoszenia wykładów, dyskusje, wskazania
2195

Tak: P. Białecki, Reklama produktu leczniczego w świetle ustawy Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia
wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego z 2003 r., Nr 6, s. 9 i n.; J. Raglewski, Kilka…, 136;
A. Przybycień, Korupcja…, s. 48. Zdaniem P. Białeckiego, „Przyjmując, iż mamy do czynienia z racjonalnym
ustawodawcą, założyć należy, że dokonane w art. 52 ust. 2 pr. farm. rozróżnienie form reklamy produktu
leczniczego na działania określone w ust. 5 i działania wskazane w ust. 6 przedmiotowego artykułu nie jest
przypadkiem. Późniejsze zatem odniesienie się przez ustawodawcę jedynie do reklamy prowadzonej w jednej
z wyżej wskazanych form, z jednoczesnym pominięciem drugiej z nich, nakazuje uznanie tej formy za
dopuszczalną. A zatem reklamę produktu leczniczego polegającą na organizowaniu i finansowaniu konferencji,
zjazdów lub kongresów naukowych, nawet jeżeli przejawy gościnności wykraczać będą poza główny cel tych
spotkań, uznać będziemy mogli za dopuszczalną. Pamiętać jednak należy, iż przejawy gościnności nadal nie
będą mogły objawiać się pod postacią wskazaną w art. 58 ust. 1 pr. farm. – ibidem. Przeciwny pogląd wyrażony
przez M. Kondrata [w:] M. Kondrat (red.), M. Koremba, W. Maselbas, W. Zieliński, Prawo farmaceutyczne.
Komentarz, LEX/el. 2009, teza 52.3 do art. 52 pr. farm., wydaje się niezasadny, zwłaszcza w kontekście
brzmienia przepisu art. 86 ust. 1 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.
U. WE L 311 ze zm.), w którym takie rozróżnienie również zostało wprost wprowadzone.
2196
A. Przybycień, Korupcja…, s. 47. Autorka zwraca w tym kontekście uwagę na postawiony przez badaczy
socjologii korupcji problem tzw. sesji satelitarnych, czyli wykładów sponsorowanych przez przedsiębiorców
z branży farmaceutycznych, towarzyszących kongresom naukowym. Por. P. Polak, Nowe formy korupcji.
Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków 2011, s. 143-182.
2197
Zob. K. Grzybczyk [w:] R. Blicharz, K. Grzybczyk, M. Jagielska, B. Jendryczko, L. Ogiegło, G. Rączka, P.
Ślęzak, L. Wilk, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. L. Ogiegło, Warszawa 2010, s. 527.
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grup roboczych czy panele, natomiast w trakcie spotkań promocyjnych najistotniejszym
elementem jest prezentacja określonego produktu” 2198. A. Przybycień dopowiada do
powyższego stwierdzenia, iż dla spotkania naukowego „[…] zakłada się obiektywizm
przekazywanych informacji i niezależność od sponsora w którego interesie byłoby
przedstawienie własnego produktu w jak najkorzystniejszym świetle, by zainteresować nim
profesjonalistów medycznych i przekonać ich do polecania pacjentom” 2199. W konsekwencji,
autorka twierdzi, że „[…] jeśli sponsor merytorycznie ingeruje w treści przekazywane
w ramach spotkania tak, by korzystnie zaprezentować swój produkt, wykluczony będzie
naukowy charakter spotkania, a wydarzenie to należałoby kwalifikować w kategorii spotkań
promocyjnych” 2200. Z takim stanowiskiem należy się zgodzić, z pełną świadomością, iż
kwalifikacja niektórych wydarzeń z pewnością będzie budziła wątpliwości w praktyce.
Z pewnością jednak rozróżnienia nie można dokonywać jedynie w oparciu o kryterium nazwy
wydarzenia 2201. Częstokroć bowiem w praktyce zdarza się, iż określone spotkania
promocyjne leków odbywają się pod płaszczykiem obiektywnego wykładu, czy też innego
spotkania o charakterze naukowym. Nazwa danego wydarzenia może zatem stanowić
wyłącznie kryterium pomocnicze dla kwalifikacji konkretnego przypadku.
W razie ustalenia, że faktycznie mamy do czynienia z konferencją, zjazdem lub
kongresem naukowym, za zgodne z prawem należy uznać zachowania odnoszące się do
„sponsorowania” tego typu wydarzeń. Pojęcie sponsorowania należy interpretować w duchu
art. 86 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE, zgodnie z którym obejmuje ono pokrywanie
związanych z tym kosztów podróży i zakwaterowania.
Podkreśla się jednak trafnie, że nie można uznać za dopuszczalne zachowań
polegających na sponsorowaniu wyjazdów lekarzy na konferencje naukowe lub spotkania
promocyjne wyrobów medycznych w zamian za wykonanie planu zakupów lub za
przepisywanie danego leku 2202. Takie zachowanie objęte jest bowiem zakazem z art. 58 pr.
farm., którego głównym celem było właśnie przede wszystkim przeciwdziałanie takim
akcjom promocyjnym 2203.

2198

Tamże. Por. również M. Świerczyński, Reklama…, s. 303.
A. Przybycień, Korupcja…, s. 47.
2200
Tamże, s. 48.
2201
Tak słusznie A. Przybycień, Korupcja…, s. 48.
2202
Tak: M. Świerczyński, Reklama…, s. 344.
2203
Tamże.
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Podstawowym

warunkiem

uznania zachowań

odnoszących

się do

spotkań

promocyjnych produktów medycznych za legalne jest, by „przejawy gościnności nie
wykroczyły poza główny cel spotkania promocyjnego produktów leczniczych”. Jak widać na
pierwszy rzut oka, ustawa posługuje się w tym przypadku zwrotem niedookreślonym
i ocennym. To organ stosujący prawo dokonywać będzie każdorazowej oceny, czy przejawy
gościnności w konkretnym przypadku wykraczały poza główny cel spotkania, czy też nie2204.
Można w tym zakresie podać jedynie pewne wskazówki. Warto w tym kontekście
przedstawić in extenso stanowisko M. Świerczyńskiego, zdaniem którego „nie ulega
wątpliwości, że przejawy gościnności oferowane uczestnikom wydarzeń naukowych nie
powinny być nadmierne i muszą pozostawać w ścisłym związku z podstawowym celem
wydarzenia, jak również powinny być ograniczone do pokrycia kosztów: podróży,
zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat rejestracyjnych, np. związanych z udziałem
w konferencji. Co istotne, honoraria oraz zwrot kosztów podróży powinny odnosić się
wyłącznie do uczestników wydarzeń, a nie osób im towarzyszących, w tym członków ich
rodzin 2205. Przejawy gościnności podczas wydarzeń nie mogą obejmować udziału
w imprezach rozrywkowych, w tym w imprezach sportowych i wypoczynkowych” 2206. To
ostatnie zastrzeżenie jest szczególnie istotne ze względu na coraz liczniej pojawiające się w
mediach informacje o finansowanych przez koncerny farmaceutyczne wyjazdy na
„konferencje naukowe”, w ramach których część merytoryczna stanowi niewielki ułamek
programu, który poza tym zapełniony jest różnego rodzaju atrakcjami towarzyszącymi – przy
czym oczywistym jest, że głównym „magnesem” dla tego typu imprez są właśnie te atrakcje,
a nie warstwa merytoryczna 2207. M. Świerczyński proponuje przyjęcie kryterium zgodnie
z którym „[…] wydatki przeznaczone na <<przejawy gościnności>> (poczęstunek, nocleg,
elementy rozrywkowe) nie mogą przekraczać wartości wydatków przeznaczonych na
elementy

merytoryczne

(wykłady,

referaty,

warsztaty)

sympozjum,

spotkania,

konferencji” 2208. Drugim kryterium wskazywanym w doktrynie jest ilość czasu przeznaczona
na warstwę merytoryczną spotkania, która powinna być większa, niż czas przeznaczony na

2204

Zob. M. Świerczyński, Reklama…, s. 341.
Por. również art. 94 ust. 2 i 95 Dyrektywy 2001/83/WE, gdzie zakaz taki został wprost wysłowiony.
2206
M. Świerczyński, Reklama…, s. 304.
2207
Niezwykle interesującą analizę tego zjawiska można znaleźć w: P. Polak, Nowe…, s. 103-117, 165-167.
Autorka przedstawia wiele przykładów sytuacji, w przypadku których z pewnością można by powiedzieć
o „przejawach gościnności wykraczających poza główny cel spotkania”.
2208
M. Świerczyński, Reklama…, s. 341.
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imprezy towarzyszące 2209. Podkreśla się również słusznie, że „niedopuszczalne w ramach
takiego spotkania byłoby zorganizowanie alternatywnej formy aktywności w godzinach
dedykowanych na część merytoryczną spotkania, czyli przyjęcie nieobowiązkowej formy
zajęć” 2210. Sytuacja taka wskazuje bowiem, w moim przekonaniu, w sposób jednoznaczny, iż
cel merytoryczny spotkania jest dla jego organizatorów i uczestników celem pobocznym
wobec imprezy towarzyszącej. Czas na część merytoryczną i na imprezy towarzyszące
powinien więc być wyraźnie oddzielony. W doktrynie można również spotkać pogląd,
zgodnie z którym co do zasady spotkania, sympozja, czy konferencje nie powinny odbywać
się zagranicą, chyba że uzasadnione to jest istotnymi względami ekonomicznymi,
merytorycznymi, organizacyjnymi 2211. Ponadto spotkania powinny być organizowane
w miejscach odpowiednich do tego typu spotkań 2212. Powyższe zastrzeżenia co do miejsc
spotkań promocyjnych i konferencji wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia ustaleń
P. Polak, według których tego typu imprezy odbywają się częstokroć w miejscach niezwykle
atrakcyjnych turystycznie, często nie nadających się do odbywania tam tego typu spotkań2213
Wymienianymi w doktrynie przykładami nadmiernej gościnności są m. in. ekskluzywne rejsy
statkiem wycieczkowym podczas spotkania promocyjnego, uczestnictwo w wyścigach
samochodowych czy wystawne przyjęcie 2214. Co do ostatniego z wymienionych przykładów
można by mieć zasadnicze wątpliwości. Wydaje się bowiem, że nawet wystawne przyjęcia
mieszczą się w standardzie tego rodzaju imprez.
Intepretując pojęcie „nadmiernej gościnności” należy odwołać się również do regulacji
unijnych, na których wzorowane były przepisy Prawa farmaceutycznego. Należy tak czynić
choćby ze względu na zasadę wykładni zgodnej z prawem wspólnotowym 2215. Warto w tym
kontekście wskazać na treść art. 94 ust. 2 Dyrektywy 2001/83/WE, zgodnie z którym
„gościnność na promocjach sprzedaży jest zawsze ściśle ograniczona do zakresu głównego
celu oraz nie może być adresowana do osób innych niż osoby wykonujące zawód związany
z ochroną zdrowia”. Nadto, zgodnie z art. 95 ust. 1 Dyrektywy, również gościnność podczas
wydarzeń organizowanych wyłącznie dla celów zawodowych i naukowych powinna być
2209

Zob. A. Przybycień, Korupcja…, s. 49 i przywołaną tam literaturę.
Tak. A. Przybycień, Korupcja…, s. 49.
2211
Tak słusznie M. Świerczyński, Reklama…, s. 304. Przeciwnie A. Przybycień, Korupcja…, s. 48, zdaniem
której takiego zakazu nie sposób wyinterpretować z przepisów Prawa farmaceutycznego.
2212
M. Świerczyński, Reklama…, s. 304.
2213
Por. P. Polak, Nowe…, s. 103-117, 165-167.
2214
Zob. J. Raglewski, Kilka…, s. 135.
2215
W tej kwestii por. m. in.: L. Morawski, Zasady…, s. 127-129.
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zawsze ściśle ograniczona do głównego naukowego celu danego wydarzenia, zaś zakazane
jest rozszerzanie zakresu gościnności na osoby inne niż osoby wykonujące zawód związany
z ochroną zdrowia. Należy w tym kontekście zwrócić również uwagę na cele Dyrektywy
2001/83/WE, wyrażone w jej preambule. I tak, z jednej strony podkreśla się, że „osoby
uprawnione do przepisywania produktów leczniczych muszą posiadać cechy umożliwiające
obiektywne wykonywanie swoich funkcji bez ulegania wpływom bezpośrednich lub
pośrednich zachęt finansowych” (pkt 50 preambuły), a z drugiej, że „osoby uprawnione do
przepisywania lub prowadzenia dostaw produktów leczniczych muszą mieć dostęp do
neutralnego, obiektywnego źródła informacji o dostępnych na rynku produktach” (pkt 55 zd.
1 preambuły). Interpretując regulacje odnoszące się do spotkań promocyjnych, konferencji
czy kongresów naukowych, należy mieć na uwadze wyważenia obu tych celów – obiektywne
wykonywanie przez lekarzy swoich funkcji bez ulegania wpływom bezpośrednich lub
pośrednich zachęt finansowych (uznanie tego celu za nadrzędny bez wątpienia skutkowałoby
przyjęciem bardziej restryktywnej wykładni omawianych przepisów) i konieczności
zapewnienia lekarzom dostępu do neutralnego, obiektywnego źródła informacji o dostępnych
na rynku produktach (zapewnienie tego celu jest możliwe przez przyjęcie liberalnej wykładni,
pozwalającej na szeroki dostęp lekarzy do konferencji naukowych i spotkań promocyjnych
leków). W moim przekonaniu, przepis art. 58 ust. 1 pr. farm. pozwala w tym zakresie na
elastyczną interpretację która może być zmienna w czasie, w zależności od tego, który
z określonych powyżej celów uzna się za istotniejszy. Moim zdaniem, wobec istnienia
w Polsce ogromnych patologii w kontaktach między osobami uprawnionymi do wystawiania
recept a przedstawicielami koncernów farmaceutycznych 2216, w chwili obecnej właściwszą
będzie restrykcyjna wykładnia przepisów dozwalających lekarzom na przyjmowanie
określonych korzyści, pozwalająca w większym stopniu na osiągnięcie celu, jakim jest
zapewnienie ich obiektywności w wypełnianiu ich funkcji. Patologie występują również na
gruncie sponsorowania spotkań promocyjnych wyrobów medycznych 2217, zatem uwagi
o restrykcyjnej interpretacji należy odnieść również do wykładni użytego w art. 58 ust. 1 pr.
farm. sformułowania „przejawy gościnności nie wykraczające poza główny cel spotkania
2216

Istnienie tych patologii wykazała w sposób przekonujący i niezwykle obrazowy socjolożka P. Polak
w monografii Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków 2011,
posuwając się do stwierdzenia, iż „[…] sektor farmaceutyczny, w kształcie jaki wytworzył się w Polsce, jest
w istocie urzeczywistnieniem idei przemysłu korupcyjnego. Tak określony został system charakteryzujący się
wykorzystaniem metod korupcyjnych w sposób <<przemysłowy>>, a zatem – standardowy, umasowiony
i ujednolicony” – s. 361.
2217
Por. P. Polak, Nowe…, s. 103-117, 165-167.
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promocyjnego wyrobu medycznego”. Restrykcyjna interpretacja tego zwrotu jest również
uzasadniona, w moim przekonaniu, faktem, iż spotkania promocyjne wyrobów medycznych
nie mają co do zasady charakteru obiektywnego (w przeciwieństwie do spotkań o charakterze
naukowym, które – przynajmniej w założeniu – powinny mieć taki charakter), skupiając się
na przedstawieniu zalet leków, a unikając prezentacji ich wad (np. skutków ubocznych).
Spotkania promocyjne w mniejszym zatem stopniu niż konferencje naukowe pozwalają na
osiągnięcie określonego w preambule Dyrektywy 2001/83 WE celu, jakim jest konieczność
zapewnienia lekarzom dostępu do neutralnego, obiektywnego źródła informacji o dostępnych
na rynku produktach.
Zasady organizacji przez koncerny farmaceutyczne sympozjów, konferencji,
kongresów oraz innych spotkań są również samoregulacji organizacji branżowych
skupiających te podmioty 2218. Dwa główne kodeksy etyczne branży farmaceutycznej w Polsce
to: Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy
z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów 2219 oraz Kodeks
Farmaceutycznej Etyki Marketingowej Leków Wydawanych Wyłącznie z Przepisu
Lekarza 2220. Zasady tego ostatniego kodeksu co do przejawów gościnności podczas spotkań
promocyjnych czy konferencji naukowych zostały również sprecyzowane przez oficjalną
interpretację wydaną przez Komisję Farmaceutycznej Etyki Marketingowej 2221. Nadto zasady
związków finansowych lekarzy z przemysłem są przedmiotem regulacji Kodeksu Etyki
Lekarskiej 2222. Moim zdaniem, część z zasad zawartych we wskazanych regulacjach typu
soft-law pozwala na doprecyzowanie, jakiego rodzaju zachowania należy uznać za
legalne 2223.
2218

Por. P. Polak, Nowe…, s. 58-66.
Uchwalony przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Wersja
z grudnia 2011 r., dostępna na stronie internetowej www.infarma.pl.
2220
Uchwalony 28 lutego 2006 r. przez trzy organizacje przedstawicieli sektora farmaceutycznego: Izbę
Gospodarczą „Farmacja Polska”, Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
„POLFARMED” oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), dostępny na stronie
internetowej www.farmacja-polska.org.pl.
2221
Zob. dokument Komisji Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, zatytułowany „Interpretacja zapisu w art. 13
Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej o treści <<…przejawy gościnności nie mogą być
nadmierne...>>”, cytowany przez P. Polak, Nowe…, s. 65-66.
2222
Kodeks Etyki Lekarskiej przyjęty został podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich
odbywającego się w 1991 r., a nowelizowano go dwukrotnie: w 1993 r. na III Krajowym Zjeździe Lekarzy oraz
w 2003 roku na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe Lekarzy. Dostępny jest m. in. na stronie internetowej
www.nil.org.pl.
2223
Należy zatem podkreślić, iż zgodnie z przepisami kodeksów etycznych:
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- cele naukowe i szkoleniowe organizowanych przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie sympozjów,
kongresów oraz spotkań promocyjnych, niezbędnych dla rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń, muszą być
podstawowym warunkiem takich spotkań, a przejawy gościnności nie mogą być nadmierne (art. 13 Kodeksu
Farmaceutycznej Etyki Marketingowej),
- fakt sponsorowania sympozjum, kongresu lub spotkania promocyjnego winien być wyraźnie zakomunikowany
zarówno podczas spotkania jak i wszelkich innych działań z nim związanych (art. 14 ust. 1 Kodeksu
Farmaceutycznej Etyki Marketingowej),
- wartość upominków wręczanych przez podmiot odpowiedzialny podczas sympozjum, kongresu lub spotkania
promocyjnego osobom uprawnionym do wystawiania recept oraz osobom prowadzącym zaopatrzenie
w produkty lecznicze powinna być znikoma, a upominki powinny być oznaczone znakiem reklamującym firmę
lub produkt leczniczy (art. 14 ust. 2 Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej),
- kryteria wyboru osób, które zostaną zaproszone na kongres czy sympozjum powinny być obiektywne i oparte
na przesłankach merytorycznych (art. 25 Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych),
- spotkania promocyjne, naukowe czy zawodowe, kongresy, konferencje, sympozja oraz inne podobne
wydarzenia, w tym posiedzenia ciał doradczych, wizyty w placówkach badawczych, zakładach produkcyjnych,
spotkania badaczy, spotkania poświęcone planowaniu, szkoleniom oraz innym kwestiom dotyczącym badan
klinicznych lub nieinterwencyjnych muszą odbywać się w miejscu, które jest odpowiednie dla głównego celu
takiego spotkania (art. 26 ust. 1 Kongresu Dobrych Praktyk Marketingowych),
- należy unikać miejsc, które uznawane są za ekstrawaganckie lub słynne ze względu na oferowane rozrywki
(art. 26 ust. 2 Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych),
- nie należy organizować lub sponsorować bezpośrednio lub pośrednio spotkań poza granicami kraju, chyba, że
jest to uzasadnione istotnymi względami merytorycznymi, organizacyjnymi, w szczególności, gdy większość
zaproszonych osób pochodzi spoza kraju, w którym spotkanie jest organizowane (art. 26 ust. 3 Kodeksu
Dobrych Praktyk Marketingowych),
- przejawy gościnności oferowane uczestnikom spotkań nie powinny być nadmierne i muszą pozostawać
w ścisłym związku z podstawowym celem spotkania, tj. powinny ograniczać się do pokrycia kosztów: podróży,
zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat rejestracyjnych związanych z udziałem w spotkaniu (art. 27 ust. 1
Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych),
- koszty, o których mowa w art. 27 ust. 1, powinny dotyczyć wyłącznie uczestników spotkania a nie osób im
towarzyszących, w tym członków ich rodzin (art. 27 ust. 2 Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych),
- przejawy gościnności nie mogą obejmować sponsorowania lub organizacji części rozrywkowej spotkania (np.
imprez sportowych czy rekreacyjnych) – art. 27 ust. 3 Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych).
Z kolei z oficjalnej interpretacji Komisji Farmaceutycznej Etyki Marketingowej wynika, iż niedopuszczalne jest
organizowanie pobytów w systemie all inclusive, „nocnych programów rozrywkowych typu: dyskoteka, kabaret,
night-club, itp.”, a także przyjęć z poczęstunkiem alkoholami wysokoprocentowymi oraz fundowania prezentów
o wartości powyżej 100 zł. Z kolei za dopuszczalne w dokumencie tym uznano takie „przejawy gościnności”,
jak:
- dowiezienie uczestników na spotkanie (pokrycie kosztów transportowych),
- zakwaterowanie odpowiadające klasie hotelu do 5 gwiazdek,
- wyżywienie standardowe dla danego poziomu lokalu, w którym zakwaterowani są uczestnicy – klasyczne
posiłki do 5 dań, w tym dopuszczalne są tylko alkohole niskoprocentowe (wino, piwo). Podczas spotkania
trwającego do 3 dni dopuszcza się zorganizowanie jednego uroczystego posiłku, który różnił się będzie oprawą
organizacyjną, ale nie dopuszcza się w jego trakcie fundowania alkoholi wysokotrunkowych,
- korzystanie ze standardowych świadczeń placówki pobytowej jak: basen, sauna, fitness-club itp., jeżeli
standardowo wliczone są w koszty pobytu gości hotelowych,
- zorganizowanie po godzinach zajęć programowych (alternatywnie): koncertu, wycieczki turystycznej,
zwiedzania obiektów kultury lub przyrody itp. Przy czym program tych zajęć nie powinien przekraczać 50%
czasu przeznaczonego na realizację głównego celu spotkania, a czas zajęć zasadniczych nie może być krótszy
niż 4 godz. zegarowe na dobę.
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Wydaje się, że przestrzeganie przedstawionych powyżej zasad etycznych oraz kilku
innych (które zostały przedstawione poniżej), pozwoli w konkretnym przypadku na ocenę, że
„przejawy

gościnności”

podczas

spotkania

promocyjnego

wyrobu

medycznego

organizowanego lub finansowanego przez koncern farmaceutyczny nie wykraczają poza
główny cel tego spotkania. A zatem:
a) ilość czasu, jaka została poświęcona merytorycznej warstwie spotkania powinna być
znacznie większa niż imprezy towarzyszące 2224;
b) koszt imprez towarzyszących nie powinien wykraczać znacznie poza koszt części
merytorycznej spotkania 2225;
c) przejawy gościnności nie powinny być przesadnie wystawne, nie powinny wiązać się
ze szczególnie luksusowymi atrakcjami 2226;
d) czas poświęcony warstwie merytorycznej spotkania powinien być ściśle oddzielony od
atrakcji dodatkowych; niewłaściwa jest sytuacja zorganizowania alternatywnej formy
aktywności w godzinach dedykowanych na część merytoryczną spotkania, czyli
przyjęcia nieobowiązkowej formy zajęć 2227.
W moim przekonaniu przedstawione powyżej kryteria, zaczerpnięte z głównie
z branżowych kodeksów etycznych oraz wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa, pozwalają
na precyzyjne wyznaczenie zakresu zachowań dopuszczalnych, które nie mogą zostać uznane
za realizujące znamiona typów przestępstw korupcyjnych. Co interesujące, kodeksy etyczne
branży farmaceutycznej zdają się wyznaczać dość rygorystyczne kryteria uznania danego
zachowania za legalne, co z kolei odpowiada względom natury funkcjonalnej. Powstaje
oczywiście pytanie, jak owe standardy etyczne przestrzegane są przez branżę w praktyce.
Istnieje jednak potrzeba nowelizacji przepisów o reklamie farmaceutycznej. Zmiana
powinna pójść w kierunku zrównania zasad dotyczących finansowania i organizowania przez
koncerny farmaceutyczne spotkań promocyjnych wyrobów medycznych i spotkań
o charakterze naukowym. W szczególności należy wprowadzić wprost do Prawa
farmaceutycznego zasadę, iż również w trakcie tych ostatnich przejawy gościnności nie
wykroczyły poza główny cel spotkania. Zasada taka została wypowiedziana w art. 95
Dyrektywy 2001/83/WE i jej brak w implementującej ją polskiej ustawie jest niezrozumiały.
2224

Por. A. Przybycień, Korupcja…, s. 49 i przywołaną tam literaturę
Por. M. Świerczyński, Reklama…, s. 341.
2226
Por. J. Raglewski, Kilka…, s. 135.
2227
A. Przybycień, Korupcja…, s. 49.
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Co więcej, zasada ta jest przyjmowana również przez kodeksy etyczne przyjmowane przez
branżę farmaceutyczną. Brak jest merytorycznego powodu dla wprowadzenia takiego
rozróżnienia, a jego istnienie może ponadto posłużyć jako zarzut niezgodności regulacji
polskiej z regulacją unijną, w szczególności, że Prawo farmaceutyczne nie zapewnia realizacji
celów Dyrektywy, w szczególności celu określonego w punkcie 50 jej preambuły
(zapewnienie obiektywności lekarzy podczas wypełnienia ich funkcji związanych
z wypisywaniem recept).
Kolejną istniejącą w prawie farmaceutycznym klauzulą określającą sposób legalnej
reklamy produktów leczniczych jest dozwolenie na przyjmowanie i wręczanie w jej ramach
„przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych
z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub
produkt leczniczy” (art. 58 ust. 3 pr. farm.). Istnienie tej klauzuli powoduje, że określone
w niej zachowania należy uznać za legalne, a zatem za nie realizujące znamion nie tylko art.
128 pr. farm., ale także innych typów przestępstw korupcyjnych.
Aby uznać dane zachowanie za legalne, muszą zostać spełnione kumulatywnie cztery
warunki: 1) musi się ono odnosić do przedmiotów, 2) wartość materialna przedmiotów nie
może przekraczać kwoty 100 złotych, 3) przedmioty muszą być związane z praktyką
medyczną lub farmaceutyczną, 4) przedmioty muszą być opatrzone znakiem reklamującym
daną firmę lub produkt leczniczy. Wiąże się z tym kilka problemów interpretacyjnych.
W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć użyty w art. 58
ust. 3 pr. farm. wyraz „przedmiot”. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym, słowo to ma pięć
znaczeń: 1. „rzecz, materialny element świata”, 2. „jedna z nauk objęta programem nauczania
w szkole lub na studiach wyższych” 3. „temat, treść, wątek czegoś”, 4. „to, co lub ten, kto
skupia na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu”, 5. filoz. „obiekt poznania
i działalności człowieka” 2228. Z kontekstu, w jakim znajduje się omawiane słowo,
jednoznacznie wynika, iż chodzi w tym przypadku o jego pierwsze słownikowe znaczenie.
Przedmiotem w rozumieniu art. 58 ust. 3 pr. farm. jest więc rzecz, materialny element świata.
Poza zakresem tego pojęcia pozostają wszelkie świadczenia nie posiadające substratu
fizycznego, w szczególności usługi, czy np. zwolnienie z długu. Rzeczą wątpliwą jest, czy
można do tego rzeczownika zastosować zawartą w kodeksie karnym definicję legalną,
2228

Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl. Por. również
Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, Warszawa 1998, s. 921.
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zgodnie z którą „rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski lub obcy pieniądz lub
inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo
zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie
uczestnictwa w spółce” (art. 115 § 9 k.k.). Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by za
przedmiot w rozumieniu art. 58 ust. 3 pr. farm. uznać również pieniądz. Nie ma to jednak
większego znaczenia, ponieważ zarówno pieniądze, jak i inne wymienione w art. 115 § 9 k.k.
nigdy nie będą spełniały pozostałych kryteriów legalności przewidzianych w art. 58 ust. 3 pr.
farm. Nie do pomyślenia jest bowiem, by pieniądze miały związek z praktyką lekarską lub
farmaceutyczną ani by były opatrzone znakiem reklamującym daną firmę lub produkt
leczniczy.
Jeśli idzie o wartość materialną, która ma nie przekraczać 100 złotych, to w nauce
pojawiła się wątpliwość, czy chodzi tu o wartość netto (a więc bez podatku od towarów
i usług), czy też brutto. W moim przekonaniu za słuszny należy uznać pogląd dominujący,
zgodnie z którym chodzi o wartość brutto 2229. W przypadku bowiem, gdyby osoba, która
otrzymała przedmiot, chciałaby nabyć go na rynku, kwotą, którą musiałaby zapłacić byłaby
kwota powiększona o podatek od towarów i usług.
Powstaje również problem, w jakim horyzoncie czasowym należy oceniać wartość
przekazanych przedmiotów. Według najbardziej restrykcyjnego stanowiska, dopuszczalna
wartość 100 zł dotyczy stanowi limit wartości przedmiotów przekazywanych podczas roku
rozrachunkowego 2230. Z kolei zdaniem L. Wilka, w sytuacji obchodzenia zakazu poprzez
wielokrotne przekazywanie przedmiotów, których wartość jednostkowa nie przekracza 100
złotych, a łącznie przekracza tę kwotę, może znaleźć zastosowanie konstrukcja czynu
ciągłego przewidziana w art. 12 k.k. 2231. Według innego poglądu, „[…] przedmioty wskazane
w art. 58 ust. 3 mogą być przekazywane wielokrotnie, np. w ramach kolejnych wizyt
przedstawicieli lub konferencji naukowych (zgodnie z przyjętą praktyką)” 2232. W opinii
M. Świerczyńskiego należy opowiedzieć się za wyważoną wykładnią, która z jednej strony
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Tak: M. Świerczyński, Reklama…, s. 342; A. Przybycień, Korupcja…, s. 53.
Stanowisko to przywołane zostało przez M. Świerczyńskiego, Reklama…, s. 342-343, który jednak nie jest
jego zwolennikiem. Autor wskazuje, że wprawdzie może być ono uzasadniane brzmieniem przepisu art. 7 ust.
4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który
przewiduje zwolnienie z podatku świadczeń dokonanych jednokrotnie w ciągu roku do wartości 100 zł, jednak
jego zdaniem cele regulacji tego przepisu są odmienne niż art. 58 ust. 3 pr. farm.
2231
Zob. L. Wilk, Korupcja…, s. 34.
2232
Tak: M. Świerczyński, Reklama…, s. 343.
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nie ograniczy dopuszczalnego przekazywania przedmiotów materialnych do jednego
przypadku rocznie, zaś z drugiej nie doprowadzi do codziennego przekazywania przedmiotów
o wartości poniżej 100 zł. Jego zdaniem, przekazanie korzyści należy, po pierwsze, uzależnić
od jakiejś podstawy faktycznej (odrębnego zdarzenia) – wizyty przedstawiciela, konferencji,
spotkania promocyjnego. Po drugie zaś nie może służyć obejściu zakazów przewidzianych
w art. 58 ust. 1 i 2 pr. farm. Autor postuluje odwołanie się do stosowanej praktyki
przekazywania upominków i odwołuje się do „zdroworozsądkowego” podejścia do
omawianej kwestii. Zauważa również, że prawo nie ogranicza wprost ilościowo
przekazywania upominków reklamowych w czasie 2233. Najbardziej liberalny pogląd wyznaje
w omawianym przedmiocie A. Przybycień, zdaniem której skoro „[…] ustawodawca nie
uzależnił dopuszczalności przekazywania materiałów reklamowych od prowadzenia
specjalnej ewidencji przekazywanych korzyści, czy też nie określił limitu w wyznaczonym
okresie (jak to jest w przypadku przekazywania bezpłatnych próbek leków)” to „[…]
bezzasadne jest postulowanie uzależnienia przekazywania tych materiałów reklamowych od
podstawy faktycznej” 2234. W konsekwencji twierdzi ona, że nic nie stoi na przeszkodzie
uznawaniu za legalną praktykę codziennego przekazywania i przyjmowania upominków
reklamowych 2235.
W moim przekonaniu za słuszne należy uznać stanowisko, zgodnie z którym
wielokrotne przekazywanie (i przyjmowanie) upominków reklamowych może zostać
ocenione w perspektywie czynu ciągłego (art. 12 k.k.) 2236. Jak twierdzi się bowiem
w doktrynie prawa karnego, stosowanie konstrukcji czynu ciągłego nie jest jedynie prawem,
lecz obowiązkiem sądu orzekającego, co wynika jednoznacznie z materialnoprawnego
charakteru tej instytucji prawnej 2237. Nadto „podstawę prawnokarnego wartościowania
w razie zastosowania art. 12 k.k. stanowi kompleks dwóch lub więcej zachowań, traktowany
jako jedna, integralna i nierozerwalna ocena” 2238. Konsekwencją przyjęcia czynu ciągłego jest
łączna ocena wszystkich zachowań i dokonania łącznej kwalifikacji prawnej i to niezależnie
2233

Tamże.
A. Przybycień, Korupcja…, s. 54.
2235
Tamże.
2236
Zgodnie z tym przepisem, dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, uważa się za
jeden czyn zabroniony. Konstrukcja ta pozwala na łączną ocenę kilku zachowań sprawcy, podjętych
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu. Co do analizy pojęć „dwa lub więcej
zachowań”, „krótkie odstępy czasu”, „z góry powzięty zamiar” por. przykładowo P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I,
red. A. Zoll, tezy 3-5, 7-25 do art. 12, s. 195-201, 204-215.
2237
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 36 do art. 12, s. 219.
2238
P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 40 do art. 12, s. 220.
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od kwalifikacji prawnej poszczególnych zachowań 2239. Twierdzi się zatem, iż „[...] przyjąć
należy jedno przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości, jeżeli poszczególne
zachowania oceniane samodzielnie nie wypełniają znamion przestępstwa ani wykroczenia,
oceniane zaś łącznie prowadzą do realizacji znamion określonego w kodeksie karnym typu
czynu zabronionego” 2240. Z taką właśnie sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy
zachowania będą polegały np. na wręczeniu przez przedstawiciela handlowego firmy
farmaceutycznego lekarzowi będącemu osobą pełniącą funkcję publiczną w związku
z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych w postaci upominków reklamowych, których
każdorazowa wartość nie przekracza 100 zł, w przeciwieństwie do ich łącznej wartości.
Gdyby oceniać je jednostkowo, nie można by przyjąć realizacji znamion przestępstwa
korupcyjnego (w tym przypadku art. 228 § 1 k.k. i art. 128 pr. farm. w zw. z art. 11 § 2 k.k.)
ze względu na to, że nie były one bezprawne (art. 58 ust. 3 pr. farm.). Dopiero łączna ich
ocena, która jest nie tylko możliwa, ale i obligatoryjna, na podstawie art. 12 k.k. (przy
spełnieniu przesłanek tego przepisu, tj. z góry powziętego zamiaru i krótkich odstępów czasu)
doprowadzi do przyjęcia, iż stanowią one łącznie jeden czyn zabroniony, realizujący
znamiona przestępstwa korupcyjnego. Osoba taka nie będzie mogła powołać się na klauzulę
legalności takiego zachowania przewidzianą w art. 58 ust. 3 pr. farm. Ocenie prawnej
(również z punktu widzenia art. 58 ust. 3 pr. farm.) podlega bowiem wówczas czyn ciągły
jako całość, składający się z kilku jednostkowych „zachowań” w znaczeniu naturalnym.
Podobnie rzecz będzie wyglądała z lekarzem będącym osobą pełniącą funkcję publiczną,
przyjmującym takie korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji w sytuacji zaistnienia
przesłanek czynu ciągłego. Można tu przyjąć analogię do opisywanych w literaturze prawa
karnego przypadków, gdy kwalifikacja prawna uzależniona jest od wartości mienia będącego
przedmiotem zamachu czy wielkości wyrządzonej szkody – przyjmuje się wówczas, że
wielkości te ulegają zsumowaniu 2241. Podobną operację należy przeprowadzić w odniesieniu
do wartości materialnej wręczonych (przyjętych) przedmiotów reklamowych.
Przedstawiona powyżej wykładnia stanowi nie tylko naturalną konsekwencję istnienia
w polskim systemie prawa karnego instytucji czynu ciągłego (jest zatem zakorzeniona
w ogólnej teorii prawa karnego), ale podparta jest dodatkowo racjami natury funkcjonalnej.
2239

Por. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, tezy 40-41 do art. 12, s. 220-221; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 5 grudnia 2008 r., IV KK 203/08, Prokuratura i Prawo z 2009 r., Nr 6, poz. 2.
2240
Zob. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 42 do art. 12, s. 221.
2241
Por. P. Kardas [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 40 do art. 12, s. 220.
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Pozwala bowiem na zapobiegnięcie sytuacjom obejścia zakazów określonych w art. 58 ust.
1 i 2 pr. farm. poprzez twierdzenie, że dotyczą one jednostkowych przypadków. Pozwala
zatem na pełniejszą realizację głównego celu regulację art. 58 pr. farm., jakim jest
obiektywizm osób uprawnionych do wystawiania recept.
Kolejnym warunkiem legalności podejmowania zachowań opisanych w art. 58 ust.
3 pr. farm. jest, by dotyczyły one „przedmiotów związanych z praktyką lekarską lub
farmaceutyczną”. Pojęcie to jest niedookreślone. W nauce prawa farmaceutycznego
przyjmuje się, że „[…] wyłączenie dotyczy przedmiotów, które mogą być, oceniając rzecz
racjonalnie, używane przez osoby uprawnione do wystawiania recept oraz osoby prowadzące
obrót produktami leczniczymi w ramach prowadzonej przez nie działalności” 2242. Wskazuje
się przy tym, że związek przedmiotów z praktyką lekarską lub farmaceutyczną nie ma mieć
charakteru ogólnego, abstrakcyjnego, lecz powinien być uzasadniony okolicznościami
konkretnego przypadku, np. specjalizacją lekarza 2243. Pogląd ten należy zaakceptować.
Związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną wykazywać będą takie przedmioty, które
ułatwiają działalność prowadzoną przez lekarza lub farmaceutę 2244.
Ostatnią przesłanką legalności wręczania (przyjmowania) w ramach reklamy
farmaceutycznej upominków reklamowych jest, by oznaczone były nazwą firmy lub produktu
leczniczego. Wskazuje się, że oznaczenie nie musi być nadrukowane fabrycznie i wystarczy
jego umieszczenie na przedmiocie w dowolny sposób 2245. Nie wydaje się to do końca trafne.
Oznaczenie przedmiotu reklamowego powinno być na tyle trwałe, by nie można go było
w łatwy sposób usunąć. Umożliwienie bowiem usunięcia logo z przedmiotu prowadzi do
obejście zastrzeżenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 pr. farm.
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Tak: M. Świerczyński, Reklama…, s. 342.
Tamże. I tak, „przykładowo lekarz pediatra może wykorzystać wiele gadżetów otrzymanych od
przedstawicieli medycznych w celu nawiązania lepszego kontaktu z pacjentami będącymi dziećmi”. Zdaniem
Autora, „związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną można wykazać w przypadku: parasoli, koszuli
bawełnianych, polarów, toreb na dokumenty lub laptopa, poduszek, wentylatorów, kart doładowujących do
telefonów, etui do okularów. Wszystkie te elementy mogą bowiem być przydatne w ramach praktyki lekarskiej
(np. poduszka i ubranie dla lekarza w trakcie dyżuru czy karta telefoniczna do kontaktu z pacjentami dla lekarza
rodzinnego lub prowadzącego badania klinicznego”. Wydaje się, że część podawanych przez
M. Świerczyńskiego przykładów jest nieadekwatna. Trudno zaakceptować pogląd, jakoby związek z praktyką
lekarską lub farmaceutyczną miały takie przedmioty jak parasol czy ubranie – za wyjątkiem fartuchów
lekarskich.
2244
Może tu chodzić (poza przykładami wskazanymi powyżej) np. o długopisy i inne materiały piśmiennicze,
kalendarze, stetoskopy lub inne proste urządzenia pomiarowe wykorzystywane w praktyce lekarskiej.
2245
Zob. M. Świerczyński, Reklama…, s. 342.
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Ostatnim przepisem przewidującym dozwolone formy reklamy farmaceutycznej,
mogącym

znaleźć

zastosowanie

do

wyłączenia

bezprawności

typów

przestępstw

korupcyjnych, jest art. 52 ust. 2 w zw. z art. 54 ust. 3 pr. farm. Przepisy te zezwalają na, pod
pewnymi warunkami, na prowadzenie reklamy produktu medycznego skierowanej do osób
uprawnionych do wystawiania recept, polegającej na bezpłatnym dostarczaniu im jego
próbek 2246.

Część czwarta. Niektóre instytucje związane z wymiarem
kary za przestępstwa korupcyjne.
W tym miejscu przedmiotem rozważań będą niektóre instytucje związane z wymiarem
kary za przestępstwa korupcyjne. Są to szczególne instrumenty prawa karnego, mające na
celu zwiększenie jego skuteczności w walce z patologiami korupcyjnymi.

Rozdział XII. Wypadek mniejszej wagi.
W stosunku do większości typów podstawowych przestępstw korupcyjnych w polskim
systemie prawa karnego stworzono instytucję tzw. wypadku mniejszej wagi. Została ona
przewidziana w następujących przepisach: art. 228 § 2 k.k. (w stosunku do przestępstwa z art.
228 § 1 k.k.), art. 229 § 2 k.k. (w stosunku do przestępstwa z art. 229 § 2 k.k.), art. 230
§ 2 k.k. (w stosunku do przestępstwa z art. 230 § 1 k.k.), art. 230a § 2 k.k. (w stosunku do
przestępstwa z art. 230a § 1 k.k.), art. 250a § 3 k.k. (w stosunku do przestępstw z art. 250a
§ 1 i 2 k.k.), art. 296a § 3 k.k. (w stosunku do przestępstw z art. 296a § 1 i 2 k.k.), art. 46 ust.
3 ustawy o sporcie (w stosunku do przestępstw z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy), art. 48 ust.
2246

Warunki legalności tego zachowania określone są w art. 54 ust. 3 pr. farm. i są następujące: 1) osoba
upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub
medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego; 2) osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję
dostarczanych próbek; 3) każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu
leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) każda dostarczana próbka jest
opatrzona napisem "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży"; 5) do każdej dostarczanej próbki dołączona jest
Charakterystyka Produktu Leczniczego albo Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego; 6) ilość
próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań
w ciągu roku. Wymienione wyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie, by zachowanie polegające na
dostarczeniu (i przyjęciu) próbek produktu leczniczego mogło zostać uznane za legalne. W takiej sytuacji
zachowań osoby udzielającej i przyjmującej próbki nie będzie można uznać za realizujące znamiona
jakiegokolwiek typu przestępstwa korupcyjnego (nawet jeśli udzielenie nastąpiło w związku z pełnieniem
funkcji publicznej przez lekarza). Natomiast, jak się zdaje, w określonych sytuacjach, wykroczenie poza
wzmiankowane przesłanki może skutkować odpowiedzialnością za realizację znamion któregoś z typów
przestępstw korupcyjnych (w szczególności art. 228 i 229) – zwłaszcza w przypadkach odnoszących się do
większych ilości wartościowych leków, których darmowe przekazanie może zostać uznane za udzielenie
korzyści majątkowej.
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3 ustawy o sporcie (w stosunku do przestępstw z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy) i art. 54 ust.
5 ustawy

o

refundacji

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego i wyrobów medycznych (w stosunku do przestępstw z art. 54 ust. 1 – 4 u.r.l.).
Ustawodawca nie przewidział zatem wypadku mniejszej wagi jedynie w stosunku do
przestępstw z art. 302 § 2 i 3 k.k. oraz art. 128 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wydaje się,
że jest to związane ze znacznie niższym ustawowym zagrożeniem za te typy czynów
zabronionych niż w przypadku pozostałych przestępstw korupcyjnych.
Wypadki mniejszej wagi w przypadku przestępstw korupcyjnych (podobnie jak
zdecydowana większość wypadków mniejszej wagi w polskim systemie prawa karnego za
wyjątkiem art. 310 § 3 k.k. wprost uregulowanego jako podstawa nadzwyczajnego
złagodzenia kary) cechują się odrębną od typów podstawowych sankcją karną. Sankcja ta
„zazębia się” jednak z sankcją przewidzianą za typ podstawowy (przykładowo, w przypadku
art. 228 § 1 k.k. mamy do czynienia z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8, zaś w przypadku wypadku mniejszej wagi z art. 228 § 2 k.k. z zagrożeniem grzywną,
karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2).
W przypadku przestępstw korupcyjnych wypadki mniejszej wagi odnoszą się jednie
do typów podstawowych, nie znajdując zastosowania do typów kwalifikowanych.
W doktrynie prawa karnego wskazano jednak trafnie na konieczność objęcia ich zakresem
także przynajmniej niektórych typów kwalifikowanych przestępstw korupcyjnych, w praktyce
wskazując na art. 228 § 3 k.k. i art. 229 § 3 k.k. (przyjęcie lub udzielenie łapówki osobie
pełniącej funkcję publiczną w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów
prawa) 2247. Wskazano bowiem, na podstawie przeprowadzonych badań praktyki sądowej, iż
„[…] sądy poszukują łagodniejszego sposobu potraktowania sprawców przestępstw
sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną, popełnionych w związku
z drobnymi naruszeniami prawa” 2248. P. Bachmat zauważył bowiem słusznie, że również
naruszenie przepisów prawa posiada zróżnicowany „ciężar gatunkowy” i nie zawsze musi
wiązać się z zastosowaniem surowej reakcji prawnokarnej (gdy tymczasem dolna granica
ustawowego zagrożenia karą za typy z art. 228 § 3 k.k. i art. 229 § 3 k.k. wynosi rok
pozbawienia wolności).
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P. Bachmat, Drobna korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i art. 229 § 2 k.k. w ujęciu doktryny
i ocenach sądów [w:] Prawo w Działaniu 11. Sprawy karne, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012, s. 193-194.
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W doktrynie prawa karnego istnieją zasadnicze rozbieżności, zarówno co do
charakteru prawnego instytucji wypadku mniejszej wagi, jak i jej uzasadnienia kryminalnopolitycznego oraz okoliczności, jakie powinny wpływać na jej przyjęcie w przypadku
przestępstw korupcyjnych. Kwestie te zostaną omówione poniżej.
1. Uzasadnienie kryminalno-polityczne instytucji wypadku mniejszej wagi.
Jak trafnie wskazuje A. Wojtaszczyk, „[…] jeżeli co do jakiegokolwiek zagadnienia
związanego z tą problematyką [wypadku mniejszej wagi – dop. M.I.] (od lat) panuje
zasadnicza zgoda, to niewątpliwie byłoby nim stwierdzenie, że wypadek mniejszej wagi jest
sposobem na uadekwatnienie i racjonalizację reakcji karnej w stosunku do czynów, które, co
prawda, wyczerpują znamiona typów czynów zabronionych opisanych w ustawie, ale
równocześnie cechują się na tyle niewielką społeczną szkodliwością, która nie przystaje do
abstrakcyjnie wyznaczonych granic sankcji związanych z określonym typem, iż nie należy
karać takich zachowań zgodnie ze wszystkimi zasadami, jakie zazwyczaj stosujemy w tych
przypadkach. Innymi słowy można więc powiedzieć, iż panuje zgoda, że jest to sposób na
zapewnienie zgodnej z zasadą proporcjonalności represji karnej w stosunku do mniej
poważnych wypadków niektórych przestępstw” 2249. Z kolei jak zauważa P. Bachmat, „ratio
legis wyodrębnienia wypadków mniejszej wagi sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej
funkcję publiczną (art. 228 § 2 k.k. i art. 229 § 2 k.k.) oraz poddania ich niższemu –
w porównaniu z typem podstawowym – zagrożeniu grzywną, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat dwóch łączy się z potrzebą racjonalizacji odpowiedzialności
karnej w obszarze drobnej korupcji. W ten sposób ustawodawca dokonał dostrojenia
wysokości sankcji do stopnia społecznej szkodliwości czynów mających charakter błahy,
leżących niejednokrotnie na pograniczu znikomej społecznej szkodliwości, albo takich które
ze względu na szczególne okoliczności popełnienia po prostu łatwiej jest usprawiedliwić.
W efekcie sądy zyskały szerszą paletę możliwości dokonania adekwatnej oceny zachowania
sprawcy, i to nie tylko w drodze wymierzenia kary niższej albo łagodniejszego rodzaju
w porównaniu z typami podstawowymi z art. 228 § 1 k.k. i art. 229 § 1 k.k., ale również
dzięki możliwości zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 67
§ 2 k.k.), a nawet odstąpienia od wymierzenia kary i poprzestania na wymierzeniu środka
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A. Wojtaszczyk, Wypadek mniejszej wagi jako szczególny wypadek proporcjonalności w prawie karnym [w:]
Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 272.
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karnego (art. 59 § 1 k.k.)” 2250. Z punktu widzenia polityki kryminalnej instytucja wypadku
mniejszej wagi w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych służy zatem „uadekwatnieniu”
odpowiedzialności karnej sprawców czynów, które cechują się niskim poziomem społecznej
szkodliwości. Wiele czynów korupcyjnych ma bowiem w istocie błahy charakter, nie
powodując istotnych zakłóceń w działalności instytucji publicznych czy podmiotów
gospodarczych. Według P. Bachmata, „różne są wysokości łapówek i ich postaci, motywacje
sprawców, rodzaj naruszonych obowiązków, ranga sprawowanej funkcji publicznej,
odmienne bywają też okoliczności życiowe, w których doszło do udzielenia lub przyjęcia
bezprawnej korzyści majątkowej. W części przypadków zachowania sprawców mają
charakter błahy, wpisują się w obraz korupcji drobnej […]” 2251. W celu adekwatnego
ukarania „drobnych” czynów korupcyjnych, ustawodawca stworzył instytucję wypadku
mniejszej wagi.
Warto jednak zauważyć, że tworząc tę instytucję, ustawodawca wskazuje
jednoznacznie, iż istnieje statystycznie doniosła grupa czynów korupcyjnych, zasługująca na
łagodniejsze potraktowanie ze względu na ich błahy charakter. Tymczasem praktyka wymiaru
sprawiedliwości wskazuje na bardzo rzadkie posługiwanie się instytucją wypadku mniejszej
wagi w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych. Tytułem przykładu można tu wskazać
liczbę prawomocnych skazań w roku 2010 2252. Liczba skazań z zastosowaniem instytucji
wypadku mniejszej wagi nie przekracza 10% (a w przypadku niektórych typów nawet 1%)
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P. Bachmat, Drobna korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i art. 229 § 2 k.k. w ujęciu doktryny
i ocenach sądów [w:] Prawo w Działaniu 11. Sprawy karne, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012, s. 192.
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Informacje poniższe wynikają z badań przeprowadzonych przeze mnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W roku tym zanotowano 301 skazań z art. 228 § 1 k.k. (typ podstawowy sprzedajności osoby pełniącej funkcję
publiczną), zaś jedynie 20 z art. 228 § 2 k.k. W przypadku art. 229 § 1 k.k. (typ podstawowy przekupstwa osoby
pełniącej funkcję publiczną) zanotowano 517 skazań, zaś z art. 229 § 2 k.k. jedynie 47. W przypadku
przestępstwa sprzedaży wpływów w sektorze publicznym (art. 230 § 1 k.k.) zanotowano 156 skazań przy
jednym skazaniu przy zastosowaniu instytucji wypadku mniejszej wagi (art. 230 § 2 k.k.). Jeśli idzie o typ z art.
230a § 1 k.k. (kupno wpływów w sektorze publicznym), odnotowano 175 skazań przy zaledwie trzech
przypadkach zastosowania instytucji wypadku mniejszej wagi z art. 230a § 2 k.k.). Przy łącznej liczbie 29
skazań z typów sprzedajności i przekupstwa w obrocie gospodarczym (art. 296a § 1 i 2 k.k.) zaistniały jedynie
2 przypadki skazań z zastosowaniem wypadku mniejszej wagi (art. 296a § 3 k.k.). Wreszcie w przypadku
przestępstw korupcyjnych w sporcie, zanotowano łącznie 141 skazań z typów podstawowych – sprzedajności i
przekupstwa (obowiązujące wówczas art. 296b § 1 i 2 k.k.) przy dwóch skazaniach z art. 296b § 3 k.k.,
statuującego wypadek mniejszej wagi. Nieco odmienna sytuacja zaistniała jedynie w przypadku korupcji
wyborczej, gdzie mieliśmy do czynienia z 14 skazaniami z typów podstawowych (art. 250a § 1 i 2 k.k.) przy
trzech skazaniach z wypadku mniejszej wagi (art. 250a § 3 k.k.). Podobne prawidłowości występowały także
w latach 2001-2009.
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skazań z typów podstawowych przestępstw korupcyjnych. Wydaje się zatem, iż praktyka
sądowa w niedostatecznym stopniu posługuje się omawianą instytucją.
2. Charakter prawny instytucji wypadku mniejszej wagi.
W doktrynie prawa karnego występują dwa stanowiska odnośnie charakteru prawnego
instytucji wypadku mniejszej wagi. Spór ten istnieje od czasu wejścia w życie k.k. z 1969 r.,
nie ustał na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy karnej. Nie występował on zaś w czasie
obowiązywania k.k. z 1932 r., gdzie wypadek mniejszej wagi był wprost uregulowany jako
szczególna podstawa nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Według poglądu większościowego 2253, wypadek mniejszej wagi stanowi typ
uprzywilejowany względem podstawowego typu przestępstwa, w stosunku do którego został
określony. Dodatkowym znamieniem uprzywilejowującym jest tu „wypadek mniejszej wagi”,
określany jako „czynnik aksjologiczny” 2254, klauzula generalna 2255 czy też „jedno ze znamion
należących do kategorii znamion nieostrych” 2256. Jego zwolennicy znajdują podparcie w kilku
argumentach. Po pierwsze, wskazują oni na wolę ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu
rządowego projektu k.k. z 1969 r. (który ukształtował instytucję wypadku mniejszej wagi
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Reprezentowanego m. in. przez następujących autorów: W. Wolter, Uprzywilejowane typy przestępstw,
Państwo i Prawo z 1976 r., Nr 1-2, s. 109-111; I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, wyd. 9, Warszawa
1989, s. 121; T. Bojarski, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa
1982, s. 142-143; M. Wąsek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 1996 r. (sygn. akt
II AKa 91/96, Prokuratura i Prawo z 1997 r., Nr 5, s. 65; A. Gubiński, Zasady prawa karnego, Warszawa 1995,
s. 225; R.A. Stefański, Okoliczności uzasadniające przyjęcie „wypadku mniejszej wagi”, Prokuratura i Prawo
z 1996 r., Nr 12, s. 125; T. Hajduk, Wypadki przestępstw mniejszej wagi (ze szczególnym uwzględnieniem
kradzieży z włamaniem), Prokuratura i Prawo z 2002 r., Nr 5, s. 51 i n.; E. Plebanek, Wypadek mniejszej wagi –
kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych z 2011 r., Nr 1, s. 81-98; R. Zawłocki, Wypadek mniejszej wagi – osobliwość wagi ciężkiej [w:]
Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Fiegler,
Warszawa 2011, s. 349-364; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, teza 9 do art. 228,
s. 505; O. Górniok, R. Zawłocki [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Nb. 70 do art. 228,
s. 82-83; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 94 do art.
228; J. Potulski, Typ uprzywilejowany korupcji urzędniczej – wypadek mniejszej wagi, Gdańskie Studia
Prawnicze z 2010 r., Tom XXIV, s. 383-384; M. Surkont, Łapownictwo, s. 64; P. Bachmat, Drobna korupcja na
przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i art. 229 § 2 k.k. w ujęciu doktryny i ocenach sądów [w:] Prawo
w Działaniu 11. Sprawy karne, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012, s. 136-138; wyrok Sądu Najwyższego z dnia
14 sierpnia 1975 r., Rw 398/75, OSNKW z 1975 r., Nr 12, poz. 169; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24
kwietnia 2002 r., II KKN 193/00, Prokuratura i Prawo z 2003 r., Nr 5, poz. 12.
2254
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575

w sposób identyczny, jak aktualnie obowiązująca ustawa karna, zaś odmiennie niż k.k. z 1932
r.), w którym wskazano, iż instytucję tę traktuje jako oddzielny typ przestępstwa, nie zaś jako
podstawę przewidzianego w części ogólnej nadzwyczajnego złagodzenia kary 2257. Po drugie,
pod względem formalnym silnie przemawia za tym wyposażenie wypadków mniejszej wagi
w odrębną sankcję karną oraz ujęcie ich w odrębnych jednostkach redakcyjnych tekstu
prawnego 2258. Po trzecie, wskazuje się, że stanowisko przeciwne cechuje się brakiem
konsekwencji, jego zwolennicy najczęściej opowiadają się bowiem za tzw. poglądem
przedmiotowo-podmiotowym 2259 w odniesieniu do oceny okoliczności, jakie należy badać,
przy ocenie czy w danej sytuacji zachodzi wypadek mniejszej wagi, a zatem nakazują badać
jedynie kwestie związane ze społeczną szkodliwością czynu. W przypadku zaś instytucji
związanych z wymiarem kary, bierze się pod uwagę także inne dyrektywy wymiaru kary
(w szczególności wskazane w art. 53 k.k., a zatem odnoszące się do winy, prewencji
indywidualnej oraz prewencji generalnej) 2260. Jak zauważa P. Bachmat, „ten wybór
[koncepcji przedmiotowo-podmiotowej przez zwolenników poglądu, iż wypadek mniejszej
wagi jest instytucją wymiaru kary, a nie typem uprzywilejowanym przestępstwa – dop. M.I.]
sprawia jednak, że […] stanowisko przestaje być konsekwentne. Jego przyjęcie prowadziłoby
bowiem do paradoksalnej sytuacji, w której przy stosowaniu instytucji związanej z wymiarem
kary nie znajdują zastosowania dyrektywy sądowego wymiaru kary” 2261. Odpierając z kolei
zarzuty stawiane omawianej koncepcji, związane z naruszeniem przez nią zasady nullum
crimen sine lege (wobec niedookreśloności pojęcia „wypadek mniejszej wagi” będącego w
tym ujęciu znamieniem typu czynu zabronionego) 2262, jej zwolennicy wskazują przede
wszystkim, że zasada ta nie znajduje zastosowania do tej instytucji, ponieważ działa ona na
korzyść sprawcy 2263. Ponadto zauważa się, że ze względu na zdefiniowanie przez
ustawodawcę w art. 115 § 2 k.k. okoliczności przedmiotowych i podmiotowych mających
mieć wpływ na stopień społecznej szkodliwości czynu poprzez ich enumeratywne wyliczenie,
znamię „wypadku mniejszej wagi” nabrało bardziej ostrego charakteru, nie naruszając zasady
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Zob. E. Plebanek, Wypadek…, s. 83. Por. również Uzasadnienie projektu kodeksu karnego oraz przepisów
wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1969, s. 147.
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2259
A zatem poglądem głoszącym, że przy takiej ocenie należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności natury
przedmiotowej i podmiotowej czynu sprawcy wymienione w art. 115 § 2 k.k., nie zaś kwestie związane z osobą
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nullum crimen sine lege w stopniu wyższym niż np. stosowane częstokroć przez ustawodawcę
znamiona ocenne, takie jak np. „motywacja zasługująca na szczególne potępienie” 2264. Jak
zauważa Ewa Plebanek, „[…] z perspektywy realizacji zasady nullum crimen sine lege
różnica pomiędzy wypadkiem mniejszej wagi a znamieniem nieostrym i ocennym może w
wielu sytuacjach nie być w praktyce widoczna” 2265.
Z kolei zgodnie ze stanowiskiem mniejszościowym (które w ostatnim czasie znajduje
sobie jednak coraz więcej zwolenników w doktrynie prawa karnego) 2266, wypadek mniejszej
wagi jest instytucją sądowego wymiaru kary. Jego adherenci wskazują na kilka argumentów.
Po pierwsze, odnoszą się oni do dominującego w doktrynie prawa karnego ujęcia typów
uprzywilejowanych, wskazując, iż „o typie uprzywilejowanym w odniesieniu do typu
zwykłego (podstawowego) można bowiem mówić tylko wówczas, gdy te typy o podobnej
strukturze różnią się znamieniem, które prowadzi do łagodniejszej sankcji niż zawarta w typie
podstawowym” 2267. Jak zauważa Kazimierz Buchała, „typ uprzywilejowany wyraża wówczas
mniejszy ładunek bezprawia niż podstawowy. Wypadek mniejszej wagi zaś to problem
wymiaru kary, różny jednak od sytuacji, w której przepis szczególny, odwołując się expressis
verbis do względów celowości, przewiduje możliwość wymierzenia kary nie przewidzianej
w przepisie części szczególnej […]” 2268. Po drugie, jak stwierdza A. Zoll, „wypadek
mniejszej wagi może być ustalony tylko in concreto, nie da się in abstracto wskazać znamion
tego typu” 2269. Po trzecie, wskazuje się na racje związane ze spójnością systemu prawa,
wskazując, iż na gruncie kodeksu karnego skarbowego wypadek mniejszej wagi zdefiniowano
wyraźnie jako instytucję sądowego wymiaru kary, zatem tożsamą instytucję w kodeksie
karnym należy traktować w analogiczny sposób 2270 Ponadto koncepcji większościowej stawia
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Zob. E. Plebanek, Wypadek…, s. 88; P. Bachmat, Drobna…, s. 136-137.
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się zarzut, że jest sprzeczna z zasadą nullum crimen sine lege 2271. A. Wojtaszczyk zauważa
w tym kontekście, że nie można zgodzić się z argumentacją, wedle której zasada ta nie ma
zastosowania „na korzyść” sprawcy czynu zabronionego 2272. Wskazuje on bowiem, iż „jeżeli
typ nie jest wyraźnie określony, to nawet jeżeli jest łagodny, to przede wszystkim nikt nie
może zagwarantować oskarżonemu, że zostanie on skazany właśnie na jego podstawie, tym
bardziej że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie nie ma całkowitej zgody co do tego, jaki
jest zakres okoliczności uzasadniających przyjęcie wypadku mniejszej wagi i sytuacji, do
których się odnosi” 2273. Poza tym autor zauważa jeszcze inny problem praktyczny, który
powstaje przy uznaniu, że wypadek mniejszej wagi to typ uprzywilejowany – jest to „[…]
kwestia błędu co do znamienia, od którego zależy łagodniejsza odpowiedzialność karna.
Powstaje bowiem pytanie, w jaki sposób należałoby taki błąd uwzględniać, skoro do końca
nie wiadomo dokładnie, jaka jest treść takiego znamienia w typie uprzywilejowanym, jakim
miałby być wypadek mniejszej wagi” 2274.
Wbrew twierdzeniom K. Banasik, powyższy spór nie ma wyłącznie znaczenia
teoretycznego 2275, lecz posiada także znaczenie praktyczne 2276, na co trafnie zwracał uwagę
już na gruncie k.k. z 1969 r. W. Wolter 2277. Po pierwsze, posiada on swoje przełożenie na
kwestię instytucji błędu co do znamienia uprzywilejowującego (art. 28 § 2 k.k.), która będzie
mogła być zastosowana do instytucji wypadku mniejszej wagi – nie bez istotnych trudności
praktycznych, na które trafnie zwraca uwagę A. Wojtaszczyk – wyłącznie w przypadku
uznania wypadku mniejszej wagi za typ uprzywilejowany2278. Po drugie, w zależności od
uznania wypadku mniejszej wagi za typ uprzywilejowany lub instytucję sądowego wymiaru
kary, inaczej wyglądać będzie kwestia formułowania zarzutów apelacyjnych lub kasacyjnych
w przypadku chęci strony zakwestionowania oceny dokonanej przez sąd, czy w danym
przypadku zachodzi wypadek mniejszej wagi. W przypadku uznania wypadku mniejszej wagi
za instytucję sądowego wymiaru kary, właściwym zarzutem będzie zarzut „rażącej
niewspółmierności

kary”,

zaś

przy

zaakceptowaniu

stanowiska,

że

jest

to

typ

uprzywilejowany, właściwym sposobem kwestionowania oceny dokonanej przez sąd byłby –
2271

K. Banasik, Wypadek…, s. 54-55; P. Lewczyk, Wypadek…, s. 31; A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275.
A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275. Podobnie K. Banasik, Wypadek…. s. 54-55.
2273
A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275.
2274
A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275.
2275
K. Banasik, Wypadek…, s. 55.
2276
Tak słusznie A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275; P. Lewczyk, Wypadek…, s. 37.
2277
Por. W. Wolter, Uprzywilejowane…, s. 111.
2278
A. Wojtaszczyk, Wypadek…, s. 275.
578
2272

w zależności od konkretnego przypadku – zarzut błędu w ustaleniach faktycznych lub
naruszenia prawa materialnego. Po trzecie, w moim przekonaniu, uznanie wypadku mniejszej
wagi jedynie za instytucję wymiaru kary, a nie za odrębny typ czynu zabronionego, wyklucza
możliwość stosowania do wypadków mniejszej wagi przepisów o przedawnieniu karalności
dotyczących przestępstw o ustawowym zagrożeniu karą przewidzianym dla przestępstw
o podobnie określonych sankcjach do tych wypadków mniejszej wagi. Przedawnienie
karalności stanowi bowiem instytucję odnoszącą się do kwestii zasad odpowiedzialności
karnej, a nie instytucję wymiaru kary. W przypadku przedawnienia karalności nie następuje
przypisanie sprawcy odpowiedzialności karnej. Nie można zaś konsekwentnie uznawać
wypadku mniejszej wagi za instytucję sądowego wymiaru kary i doprowadzać jednocześnie
za jej pośrednictwem do wyłączenia odpowiedzialności karnej ze względu na przedawnienie
karalności na warunkach korzystniejszych dla sprawcy. Powszechnie bowiem przyjmuje się,
że dwie sfery orzekania – o odpowiedzialności karnej sprawcy lub jej braku oraz o wymiarze
kary, są od siebie ściśle oddzielone, a co więcej – istnieje między nimi pewna logiczna,
a nawet „chronologiczna” zależność. W pierwszej kolejności należy więc rozważyć wszystkie
kwestie związane z odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwo (w tym
przedawnienie karalności), a dopiero później przesądzić o wymiarze kary. Przy uznaniu
wypadku mniejszej wagi za instytucję wymiaru kary i jednoczesnym zaakceptowaniu
stanowiska, że jej zastosowanie może wiązać się z przedawnieniem karalności na warunkach
łagodniejszych dla sprawcy, niż w przypadku typu podstawowego, następuje pomieszanie
tych dwóch sfer orzekania.
W moim przekonaniu, odpowiedzi na wskazaną powyżej kwestię charakteru prawnego
instytucji wypadku mniejszej wagi nie sposób poszukiwać w wykładni językowej tego
zwrotu. Decydujące powinny być tu kwestie konstrukcyjne, związane z przyjętymi
założeniami odnośnie charakteru typizacji prawnokarnej, a także – być może przede
wszystkim – względy funkcjonalne, z punktu widzenia polityki kryminalnej i celu, dla
którego ustawodawca ustanowił tę instytucję. Pewne znaczenie powinny również mieć
argumenty natury historycznej, związane z faktem, iż na gruncie k.k. z 1932 r. instytucja ta
została w sposób wyraźny ukształtowana jako instytucja sądowego wymiaru kary,
a w szczególności – podstawa do jej nadzwyczajnego złagodzenia.
Odpowiedź na wskazaną powyżej kwestię nie jest łatwa, gdyż za obydwoma
opisanymi stanowiskami przemawiają dobrze uzasadnione racje. W moim przekonaniu jednak
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za bardziej przekonujące należy uznać stanowisko większościowe, nakazujące traktować
wypadek mniejszej wagi jako typ uprzywilejowany. Przemawia za nim przede wszystkim
konstrukcja tej instytucji, umieszczająca wypadki mniejszej wagi w odrębnych przepisach
ustawy i nadająca im własne zagrożenie karne. Te dwie okoliczności zbliżają omawianą
instytucję do konstrukcji typu uprzywilejowanego. Ponadto przekonującym argumentem jest
porównanie aktualnego kształtu omawianej instytucji z jej kształtem zawartym w k.k. z 1932
r. Gdyby ustawodawca chciał ukształtować wypadek mniejszej wagi jako instytucję sądowego
wymiaru kary, mógł posłużyć się konstrukcją zbliżoną do zawartej w tym kodeksie,
tymczasem tego nie uczynił. Wydaje się również, że za taką kwalifikacją omawianej
instytucji przekonuje argument podniesiony przez P. Bachmata dotyczący braku
konsekwencji zwolenników przeciwnej koncepcji. W końcu, nie do zaakceptowania jest
moim zdaniem praktyczna aplikacja poglądu przeciwnego w odniesieniu do instytucji
przedawnienia karalności.
Końcowo należy zauważyć, że instytucja wypadku mniejszej wagi – w kształcie
nadanym jej przez k.k. z 1969 r. i przeniesionym do aktualnie obowiązującej ustawy karnej –
jest w ostatnim czasie poddawana słusznej krytyce ze strony licznych przedstawicieli
doktryny prawa karnego, niezależnie od przyjmowanego przez nich stanowiska w sporze co
do jej charakteru prawnego 2279. Krytyka ta wiąże się z wypowiadanymi – w zasadzie
powszechnie przez autorów zajmujących się tą problematyką – postulatami de lege ferenda
dotyczącymi przeformułowania omawianej konstrukcji (a niekiedy nawet jej usunięcia
z kodeksu karnego) 2280 – zazwyczaj w kierunku wyraźnego przywrócenia jej charakteru
instytucji sądowego wymiaru kary. Trudno jest w zasadzie we współczesnej doktrynie prawa
karnego znaleźć choćby jednego obrońcę aktualnego kształtu instytucji wypadku mniejszej
wagi. Natomiast przeciwko temu kształtowi wysuwanych jest kilka argumentów. Po pierwsze,
odnoszący się do braku jednoznacznego przesądzenia o charakterze prawnym instytucji i jej
przesłankach. Po drugie, zarzut stawia się samej konstrukcji przepisów statuujących wypadki
mniejszej wagi, przewidujących ustawowe zagrożenie „zazębiające się” z ustawowym
zagrożeniem za typy podstawowe 2281. Jak zauważa w tym kontekście A. Wojtaszczyk
(posługujący się przykładem typu podstawowego rozboju z art. 280 § 1 k.k.
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i odpowiadającego mu wypadku mniejszej wagi z art. 283 k.k.), „jeżeli jednak przesądzamy,
iż konkretny czyn nie jest na tyle społecznie szkodliwy, aby zastosować typ podstawowy
i znajdujące się w nim granice sankcji, to równocześnie stwierdzamy, iż wymierzenie nawet
najniższej sankcji przewidzianej w typie podstawowym byłoby niewspółmierne do społecznej
szkodliwości czynu. Tak więc jeżeli w typie podstawowym z art. 280 § 1 k.k. rozbój
zagrożony jest karą od dwóch lat pozbawienia wolności do lat dwunastu, to stwierdzenie, iż
powinien mieć zastosowanie wypadek mniejszej wagi ze względu na niską społeczną
szkodliwość konkretnego czynu realizującego znamiona rozboju, oznacza, iż owa społeczna
szkodliwość nie pozwala nawet na wymierzenie kary dwóch lat pozbawienia wolności.
Tymczasem w art. 283 k.k. wypadek mniejszej wagi rozboju zagrożony jest karą od trzech
miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Rodzić się w związku z tym musi pytanie, czy
jest możliwym wymierzenie za taki czyn kary np. pięciu lat pozbawienia wolności. Wydaje
się, że nie będzie na to pozwalał stopień społecznej szkodliwości takiego czynu” 2282.
Krytykując aktualny kształt ustawowy omawianej instytucji R. Zawłocki trafnie zauważa, iż
„[…] ustawodawca, bez wyraźnej przyczyny, niweczy szansę, jaką daje omawiana
konstrukcja. Bezspornie powinna ona stanowić szczególny rodzaj nadzwyczajnego
złagodzenia kary za popełnione przestępstwo. Wydaje się nawet, iż <<wypadek mniejszej
wagi>> powinien być zdefiniowaną ustawowo (w art. 115 k.k.) instytucją części ogólnej
kodeksu karnego, a w szczególności – dodatkową podstawą nadzwyczajnego złagodzenia
kary. W tej sytuacji należałoby zrezygnować z poszczególnych <<wypadków mniejszej
wagi>>, typizowanych w odniesieniu do konkretnych rodzajów przestępstw. Zabieg ten
sprawiłby, iż z jednej strony mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym i skutecznym
instrumentem w walce z „drobną” przestępczością wszelkiego rodzaju (występków), z drugiej
zaś – swoistym wentylem bezpieczeństwa dla sądów w obliczu, co do zasady, surowych
sankcji karnych przewidzianych przez ustawodawcę (opartych z reguły na karze pozbawienia
wolności, która stanowi przecież ultima ratio polityki karnej). Tymczasem, de lege lata, może
on co najwyżej stanowić powód jałowych dyskusji przedstawicieli nauki i dowolnego
wyrokowania przez doktrynę” 2283. Stanowisko powyższe jest w moim przekonaniu
całkowicie trafne. Wypadek mniejszej wagi jako instytucja sądowego wymiaru kary
przewidziana w części ogólnej kodeksu karnego i odnosząca się do wszystkich zawartych w
nim typów czynów zabronionych (a poprzez regulację art. 116 k.k. także do typów
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pozakodeksowych) stanowić mogłaby element uelastyczniający politykę kryminalną. W
sytuacji natomiast, gdyby spełnienie tego postulatu okazało się niemożliwe, należy
przynajmniej wyraźnie przesądzić w ustawie, w odniesieniu do istniejących już w niej
wypadków mniejszej wagi, jaki jest charakter prawny tej instytucji – np. poprzez wskazanie,
że jest to podstawa do nadzwyczajnego złagodzenia kary lub obniżenie górnej granicy
ustawowego zagrożenia za poszczególne wypadki mniejszej wagi do kary łagodniejszej niż
przewidzianej w dolnej granicy ustawowego zagrożenia za typ podstawowy. Wreszcie, w
odniesieniu już konkretnie do przestępstw korupcyjnych, należy podzielić pogląd P.
Bachmata, proponującego objęcie zakresem omawianej instytucji także niektórych typów
kwalifikowanych (w szczególności dotyczy to art. 228 § 3 i art. 229 § 3 k.k., które to przepisy
obejmują także przypadki łapownictwa w zamian za „drobne” naruszenia prawa).
3. Okoliczności wpływające na przyjęcie wypadku mniejszej wagi w przypadku
przestępstw korupcyjnych.
3.1. Uwagi ogólne.
Odrębną kwestią, wymagającą szczegółowego omówienia, jest problematyka
okoliczności, jakie powinny wpływać na przyjęcie wypadku mniejszej wagi przy
przestępstwach korupcyjnych.
W doktrynie prawa karnego i judykaturze historycznie występowały trzy koncepcje
dotyczące kręgu okoliczności, które należałoby badać przy ocenie, czy w danej sytuacji
zachodzi wypadek mniejszej wagi 2284, określane jako stanowiska: całościowe, przedmiotowe
i przedmiotowo-podmiotowe. Aktualnie zarówno nauka, jak i orzecznictwo jednoznacznie
opowiedziały się za ostatnim ze wskazanych powyżej poglądów 2285, zaś pozostałe mają
jedynie – jak się zdaje - znaczenie historyczne.
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Wedle koncepcji całościowej, o przyjęciu wypadku mniejszej wagi decydować
powinny wszelkie okoliczności wpływające na wymiar kary, w szczególności także te
odnoszące się do osoby sprawcy. Wielokrotnie przywoływano w doktrynie oraz judykaturze
stanowisko, w myśl którego czynnikiem współdecydującym o przyjęciu wypadku mniejszej
wagi powinna być – poza okolicznościami samego czynu – także osobowość sprawcy.
Zgodnie z kolei z tzw. stanowiskiem przedmiotowym, dokonując oceny, czy w danym
stanie faktycznym zachodzi wypadek mniejszej wagi, powinno się opierać wyłącznie na
okolicznościach przedmiotowych danego czynu zabronionego, tj. takich, które odnoszą się do
przedmiotu ochrony oraz strony przedmiotowej czynu (w szczególności związane ze
skutkami czynu, rozmiarem wyrządzonej szkody, itd.), żadnego znaczenia nie powinny mieć
natomiast okoliczności strony podmiotowej (zamiaru, motywacji, celu dla którego działał
sprawca) oraz czynniki związane z osobowością sprawcy czy też jego stylem życia (w tym
np. uprzednią karalnością).
Jak wspomniano powyżej, omawiane powyżej koncepcje zostały odrzucone na gruncie
aktualnie

obowiązującego

k.k.

Stanowiskiem

przyjętym

jednolicie

w

doktrynie

i orzecznictwie jest stanowisko przedmiotowo-podmiotowe, nakazujące brać pod uwagę
wszelkie okoliczności danego czynu zabronionego, związane z jego stroną przedmiotową
i podmiotową. Zdaniem A. Wojtaszczyka, „[…] pozwala ono uwzględnić wszelkie
okoliczności czynu, które mogą mieć w konkretnym przypadku wpływ na ocenę jego
społecznej szkodliwości. Pozwala to na najbardziej racjonalne stosowanie takiej konstrukcji
jak wypadek mniejszej wagi z punktu widzenia zasady proporcjonalności, albowiem
w sposób najpełniejszy pozwala uwzględnić specyfikę samego czynu, który jest podstawą
reakcji karnej” 2286. Jak wskazują M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas, „wypadek mniejszej
wagi w najogólniejszym ujęciu to sytuacja, w której okoliczności popełnienia przestępstwa,
zwłaszcza zaś przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu, charakteryzują się przewagą
elementów łagodzących, które sprawiają, iż ten czyn nie przybiera zwyczajnej postaci, lecz
zasługuje na znacznie łagodniejsze traktowanie” 2287. Jak ujęto w wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 9 października 1996 r. 2288, „przy ocenie, czy zachodzi wypadek mniejszej wagi w danej
sprawie, należy brać pod uwagę przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu, kładąc akcent
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na te elementy, które są charakterystyczna dla danego rodzaju przestępstw. Wypadek
mniejszej wagi jest to bowiem uprzywilejowana postać czynu o znamionach przestępstwa
typu

podstawowego,

charakteryzująca

się

przewagą

elementów

przedmiotowo-

podmiotowych”. Innymi słowy, kryterium przyjęcia, czy w danej sytuacji zachodzi wypadek
mniejszej wagi, powinien być niski stopień społecznej szkodliwości czynu, nie zaś czynniki
odnoszące się do osoby sprawcy (np. recydywa) czy też winy 2289. Oceny takiej należy
dokonywać przede wszystkim pod kątem okoliczności wpływających na stopień społecznej
szkodliwości czynu, wyliczonych enumeratywnie w art. 115 § 2 k.k. 2290. Chodzi tu zarówno
o okoliczności strony przedmiotowej, takie jak: rodzaj i charakter naruszonego dobra,
rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, waga
naruszonych przez sprawcę obowiązków, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich
naruszenia, jak również okoliczności strony podmiotowej, takie jak postać zamiaru
i motywacja sprawcy. Wydaje się ponadto, że o stopniu społecznej szkodliwości danego
czynu – a zatem i ocenie, czy w danym przypadku zachodzi wypadek mniejszej wagi –
decydować powinno nasilenie wystąpienia określonej cechy, stanowiącej znamię typu czynu
zabronionego, o ile znamię to ma charakter stopniowalny.
Jak trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w cytowanym powyżej wyroku z dnia
9 października 1996 r., oceny stopnia społecznej szkodliwości danego czynu zabronionego
należy dokonywać z uwzględnieniem specyfiki danego typu czynu. Oczywiście stwierdzenie
to ma także pełne zastosowanie do przestępstw korupcyjnych. Należy więc w tym miejscu
rozważyć, jakie okoliczności strony przedmiotowej i podmiotowej czynu powinny stanowić
podstawę przyjęcia, że zachodzi ich wypadek mniejszej wagi. Wydaje się, że można w tym
kontekście wyróżnić przesłanki wspólne dla wszystkich typów przestępstw korupcyjnych,
które należy traktować jednako na ich gruncie, jak i specyficzne dla poszczególnych typów.
Przede wszystkim należy jednak podzielić wyrażane w doktrynie prawa karnego
stanowisko, zgodnie z którym należy „[…] wykluczyć automatyzm w uznawaniu wypadków
mniejszej wagi w przypadku stron – podmiotów korupcji biernej i czynnej” 2291. Jak trafnie
podkreśla P. Bachmat, „pomimo iż współuczestników koniecznych może połączyć stosunek
2289

67.
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Zob. m. in. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 130 do art. 278, s. 66-

Zob. m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r., V KKN 544/00, OSNKW z 2002 r., Nr 910, poz. 73; P. Bachmat, Drobna…, s. 146.
2291
Zob. J. Potulski, Typ…, s. 386. Podobnie także P. Bachmat, Drobna…, s. 148; M. Surkont, Łapownictwo,
s. 65.
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współdziałania, to przy korupcji dwustronnej, gdy oferta jednej strony zostaje odwzajemniona
przez drugą, [...] ich sytuacja prawna i faktyczna pozostaje różna. Na przykład inna będzie
ocena społecznej szkodliwości zachowania lekarza-chirurga, który odwleka operację pacjenta
tylko po to, aby skłonić go do wręczenia łapówki, i samego pacjenta, który bezradny decyduje
się na wręczenie bezprawnej korzyści, aby w zgodzie z medycznymi wskazaniami otrzymać
należne mu świadczenie. Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy w ogóle nie dochodzi do
zawiązania korupcyjnej interakcji, a inicjator łapówki spotyka się z odmową drugiej
strony” 2292. Z kolei J. Potulski zauważa, iż odmienna ocena stopnia społecznej szkodliwości
sprawcy przestępstwa sprzedajności i przekupstwa – a co za tym idzie przyjęcie wypadku
mniejszej wagi jedynie wobec jednego z nich – może wynikać przede wszystkim z punktu
widzenia ich strony podmiotowej (stosunku psychicznego do czynu) 2293. Według Autora,
„odmienna ocena winna np. opierać się na świadomości <<rynkowej>> stron przestępstwa
korupcyjnego. Obdarowany butelką wina wartego kilka tysięcy złotych nie musi mieć
świadomości jego wartości – dla niego będzie ono po prostu czerwone wytrawne” 2294. Jak
trafnie wskazuje jednak w tym kontekście P. Bachmat, „nie oznacza to, że możliwość
przyjęcia wypadku mniejszej wagi po obu stronach korupcyjnej interakcji naraz z zasady
będzie całkowicie wykluczona” 2295. Autor wskazuje też na inny przykład odmiennej oceny
społecznej szkodliwości czynów dwóch stron transakcji korupcyjnej, jakim jest sytuacja
wręczenia łapówki na żądanie lekarza, przy przymuszeniu do tego koniecznością ratowania
życia lub zdrowia osoby mu bliskiej 2296. Jego zdaniem, okoliczności te nie mogą pozostać
całkowicie obojętne dla kwalifikacji zachowania jako wypadku mniejszej wagi, stanowią one
bowiem istotne tło motywacyjne działania sprawców, które w przypadku lekarza będzie
przeszkodą, a w przypadku przekupującego wskazaniem do potraktowania zachowania
sprawcy jako wypadku mniejszej wagi 2297.
Należy też wskazać, iż żadna z okoliczności przedmiotowych i podmiotowych czynu
korupcyjnego, oceniana osobno, nie może stanowić przesłanki do uznania go za wypadek
mniejszej wagi – dotyczy to w szczególności atypowo niskiej wartości przyjętej, udzielonej
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P. Bachmat, Drobna…, s. 148.
J. Potulski, Typ…, s. 386.
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Tamże.
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P. Bachmat, Drobna…, s. 149.
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Tamże.
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lub obiecanej korzyści majątkowej 2298. Jak trafnie zauważa P. Kardas, „wartość
przyjmowanej lub udzielanej korzyści nie ma decydującego znaczenia, stanowi bowiem jedną
z wielu okoliczności, które uwzględniane łącznie prowadzą do oceny, czy konkretne
zachowanie stanowi wypadek mniejszej wagi. O przyjęciu tej podstawy łagodniejszego
wymiaru kary [autor jest bowiem zwolennikiem poglądu, iż wypadek mniejszej wagi stanowi
instytucję sądowego wymiaru kary – dop. M.I] przesądza bowiem wypadkowa wszystkich
determinant, wśród których występuje także i ta odnosząca się do wartości przyjmowanej lub
udzielanej korzyści majątkowej lub osobistej” 2299. Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał w
tym kontekście słusznie, iż „kwalifikacja przypadku mniejszej wagi nie wynika jedynie z
wartości kwot pieniędzy będących przedmiotem czynności wykonawczych przestępstwa (tu:
prób przekupienia urzędników państwowych), ale i z reszty okoliczności, świadczących o
stopniu winy sprawcy. Nie jest wypadkiem mniejszej wagi próba przekupstwa urzędnika w
ramach groźnego procederu obrotu kradzionymi samochodami ani podobna próba
przekupienia policjanta dla zwolnienia od zatrzymania, zresztą kwotą odpowiadającą
wielokrotności wynagrodzenia za pracę. Tamowanie wymiaru sprawiedliwości w zasadzie nie
jest zdarzeniem mniejszej wagi, tak wielkie ma on znaczenie w życiu społeczeństwa, a przeto
i wina sprawcy, który taką próbę podejmuje, jest zwykle znaczna” 2300. Warto jednak w tym
kontekście zauważyć, że wskazana powyżej zależność działa niejako „w dwie strony”. Tak
zatem, jak niska wartość udzielonej (przyjętej) korzyści materialnej nie przesądza
automatycznie o zaistnieniu w danej sytuacji wypadku mniejszej wagi (o tym decydować
musi

bowiem

całokształt

okoliczności

przedmiotowych

i

podmiotowych

czynu

korupcyjnego), tak również wysoka wartość takiej korzyści (nawet zbliżona do wartości
„znacznej”, skutkującej w niektórych typach przestępstw korupcyjnych przyjęciem typu
kwalifikowanego) nie skutkuje w sposób mechaniczny odmowie zakwalifikowania danego
czynu jako takiego wypadku. W wyjątkowych bowiem sytuacjach, nawet wręczenie korzyści
majątkowej o wysokiej wartości może zostać zakwalifikowane jako wypadek mniejszej wagi.
W praktyce będą to jednak przypadki bardzo rzadkie.
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Tak słusznie m. in.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 1998 r., II AKa 196/98,
Krakowskie Zeszyty Sądowe z 1998 r., Nr 12, poz. 43; P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 119
do art. 296a, s. 569; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki,
Nb. 97 do art. 228; J. Potulski, Typ…, s. 387.
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P. Kardas [w:] Kodeks…Tom III, red. A. Zoll, teza 119 do art. 296a, s. 569.
2300
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 1998 r., II AKa 196/98, Krakowskie Zeszyty
Sądowe z 1998 r., Nr 12, poz. 43.
586

3.2. Okoliczności wpływające na możliwość przyjęcia wypadku mniejszej wagi
wszystkich przestępstw korupcyjnych.
Bez wątpienia istotną okolicznością, wpływająca na ocenę stopnia społecznej
szkodliwości (a zatem na możliwość przyjęcia wypadku mniejszej wagi) w przypadku
wszystkich typów przestępstw korupcyjnych, są społeczne skutki czynu korupcyjnego, jak
również zachowania, w zamian za które przyjmowana lub udzielana jest łapówka 2301.
Okoliczności

wpływającą

na

niski

stopień

społecznej

szkodliwości

czynu

korupcyjnego, uzasadniającą przyjęcie wypadku mniejszej wagi, jest niska wartość przyjętej,
udzielanej lub obiecywanej korzyści majątkowej 2302 lub drobny charakter korzyści osobistej
będącej przedmiotem czynu 2303. Jak wskazał Sąd Najwyższy (jeszcze na gruncie k.k. z 1969
r.), „wielkość udzielonej korzyści majątkowej jest elementem rzutującym na społeczne
niebezpieczeństwo przestępstw przekupstwa, a więc elementem wyłączającym możliwość
uznania danego czynu jako wypadku mniejszej wagi” 2304. Wydają się trafne spostrzeżenia
niektórych autorów, iż chodzi tu o wartość nieznacznie przekraczającą akceptowane
społecznie tzw. zwyczajowe gratyfikacje 2305. Istnieje przy tym prosta zależność: im wartość
korzyści bliższa wartości symbolicznej, tym bliżej do wypadku mniejszej wagi 2306. Podobnie
także przy ocenie, czy w danej sytuacji zachodzi wypadek mniejszej wagi, należy brać pod
uwagę również wagę korzyści osobistej oraz rodzaj interesu niematerialnego, który ma być
poprzez tę korzyść zaspokojony2307.
Istotne dla oceny, czy w danej sytuacji zachodzi wypadek mniejszej wagi przestępstwa
korupcyjnego są również okoliczności przyjęcia, udzielenia lub obiecania łapówki,
w szczególności, czy ma to charakter sekretny, odbywający się poprzez jej „zakamuflowanie”
pozornymi umowami, w celu jej „zalegalizowania”. Takie zabiegi w moim przekonaniu
2301

P. Bachmat, Drobna…, s. 149.
Zob. m. in.: M. Surkont, Łapownictwo, s. 65; J. Potulski, Typ…, s. 388; P. Bachmat, Drobna…, s. 150;
A. Marek, Kodeks…, wyd. 5, teza 9 do art. 228, s. 505; J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II,
red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 97 do art. 228; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll,
teza 55 do art. 228, s. 1174; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1982 r., I KR 387/82, nie publ., cyt. za:
M. Surkont, Łapownictwo, s. 66.
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J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 97 do art. 228.
2304
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 1998 r., II AKa 196/98, Krakowskie Zeszyty
Sądowe z 1998 r., Nr 12, poz. 43.
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Tak: A. Marek, Kodeks…, wyd. 5, teza 9 do art. 228, s. 505; A. Zoll [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan,
K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk,
W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 758.
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A. Zoll, op. cit., s. 758.
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J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 97 do art. 228.
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w zasadzie wykluczają możliwość uznania danego czynu korupcyjnego za uprzywilejowaną
postać przestępstwa.
Ważną okolicznością wpływającą na stopień społecznej szkodliwości czynu
korupcyjnego jest także to, czy miał on miejsce przed czy też po czynności, w zamian za
którą został udzielony i czy jego obietnica wpłynęła na wykonanie takiej czynności. Bez
wątpienia udzielenie (i przyjęcie) korzyści po danej czynności, w sytuacji gdy korzyść nie
miała wpływu na zachowanie „ekwiwalentne” i stanowiła swoiste „wynagrodzenie” lub
wyraz wdzięczności za jego dokonanie, cechuje się znacznie niższą szkodliwością społeczną
niż takie samo zachowanie mające miejsce przed zachowaniem „ekwiwalentnym”, czyli
wtedy, gdy łapówka stanowiła bezpośrednią motywację działania osoby ją przyjmującą.
Niezwykle istotną okolicznością, mogącą skutkować przyjęcie, że w danej sytuacji ma
miejsce wypadek mniejszej wagi, jest motywacja sprawcy zasługująca na szczególne
uwzględnienie. W zasadzie jednak taka sytuacja może dotyczyć wyłącznie sprawców
przestępstw przekupstwa i kupna wpływów, a nie przestępstw sprzedajności i sprzedaży
wpływów. Taką motywacją zasługującą na szczególne uwzględnienie może być
w szczególności chęć uzyskania należnego danej osobie świadczenia publicznego, o wielkiej
wadze dla tej osoby (związanego np. z jej życiem lub zdrowiem), a niemożliwego do
uzyskania czy to z powodów obiektywnych (np. kolejki w uzyskaniu dostępu do leczenia
operacyjnego), czy to z przyczyn leżących po stronie osoby, której ostatecznie udzielana jest
łapówka (przypadki „wymuszania” łapówek przez lekarzy w zamian za przesunięcie na liście
oczekujących na istotny zabieg operacyjny). Dotyczy to sytuacji istotnych dysproporcji
pozycji między udzielającym a przyjmującym łapówkę, gdy osoba udzielająca występuje
w roli „petenta” wobec osoby mogącej podjąć czynności istotne z punktu widzenia jej
najważniejszych dóbr (życia, zdrowia) i działa niejako na jej żądanie lub w odpowiedzi na
uzależnienie czynności służbowej od łapówki. W zasadzie zatem taka sytuacja najczęściej
będzie dotyczyła przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną, lecz może
wystąpić także np. przy przekupstwie w sektorze gospodarczym, gdy na „drobnym”
przedsiębiorcy, ledwie utrzymującym się na rynku, przez potentata na tym rynku (np.
przedstawiciela sieci wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych), wymuszana jest
łapówka w zamian za dokonanie transakcji gospodarczej, która pozwoli mu na dalsze
funkcjonowanie.
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Z kolei motywacja zasługująca na potępienie, w szczególności działanie w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej w zasadzie wykluczać będzie możliwość przyjęcia wypadku
mniejszej wagi przestępstwa korupcyjnego 2308.
3.3. Okoliczności wpływające na możliwość przyjęcia wypadku mniejszej wagi
poszczególnych przestępstw korupcyjnych.
3.3.1. Przestępstwo sprzedajności w sektorze publicznym (art. 228 § 2 k.k.).
Okolicznością, która wpłynąć może na przyjęcie wypadku mniejszej wagi przy
omawianym typie czynu zabronionego może być zwłaszcza mało istotny charakter funkcji
publicznej, sprawowanej przez sprawcę 2309, a co za tym idzie – charakter czynności,
w zamian za którą przyjmowana jest łapówka 2310. Im wyższa w strukturach państwa lub
samorządu terytorialnego funkcja, tym mniejsza możliwość przyjęcia wypadku mniejszej
wagi 2311. Zachowanie sędziego przyjmującego łapówkę jest bez wątpienia bardziej naganne
niż analogiczne zachowanie nauczyciela 2312. Należy uznać, że im bardziej dana funkcja
publiczna zbliżona jest do wykonywania wyłącznie „czynności usługowych” na rzecz danej
instytucji publicznych, tym większe prawdopodobieństwo uznania przyjęcia korzyści
w związku z jej pełnieniem za wypadek mniejszej wagi. Jak trafnie wskazuje O. Górniok, im
bardziej potrzeba osoby udzielającej korzyści, ma charakter podstawowy, związany z jej
trudną sytuacją życiową, tym społeczna szkodliwość sprzedajności jest większa2313.
„I odwrotnie – im mniej istotnym potrzebom życiowym dawcy ma służyć, tym niższy jest
stopień

społecznej

przyjmowania

szkodliwości

korzyści

za

czynu” 2314.

realizację
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przekupującego, w istocie bowiem najczęściej wykorzystuje bowiem swoją pozycję i jego
przymusową sytuację, co wiąże się z wysokim stopniem naganności. Z kolei według
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J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 100 do art.
228.
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Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 102 do art. 228.
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2311
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117-277. Tom II, wyd. Zakamycze 1999, s. 758.
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M. Surkonta, wypadek mniejszej wagi zachodzić będzie np. „[…] wtedy, gdy sprawca
przyjmie korzyść po wykonaniu czynności w zamian za szybkie, uprzejme i fachowe
załatwienie sprawy. […] Kwalifikację taką może także uzasadniać przyjęcie łapówki za
załatwienie sprawy po godzinach urzędowania, za pomoc w skompletowaniu dokumentów
przez petenta czy udzielenie informacji – jeżeli do tego przyjmujący nie był obowiązany.
W grę wchodzą czynności legalne, które przyjmujący ma prawo wykonać przez uprzejmość,
a których niewykonanie nie byłoby niewykonaniem przepisów. Nie chodzi wtedy o samą
treść funkcji publicznej i w niewielkim tylko stopniu będą wówczas naruszone tok
urzędowania

i

właściwe

funkcjonowanie

instytucji

państwowych

i

samorządu

terytorialnego” 2315. Trafnie jednak w tym kontekście zwraca uwagę J. Lachowski, iż przyjęcie
korzyści po godzinach urzędowania świadczyć może o jej sekretności, co wpływa na wyższy
stopień społecznej szkodliwości czynu 2316. Z kolei przyjmowanie łapówek w czasie i miejscu
wykonywania czynności służbowych może być przejawem swoistej „zuchwałości sprawcy”,
a także wskazywać na ścisły związek łapówki z pełnieniem funkcji publicznej, co także
skutkuje wyższym stopniem naganności czynu 2317.
Okolicznością wpływającą na ocenę stopnia społecznej szkodliwości sprzedajności
osoby pełniącej funkcję publiczną jest także charakter związku łapówki z pełnieniem funkcji
publicznej, na co słusznie zwraca uwagę J. Lachowski 2318. Im bardziej ścisły jest ten związek,
tym wyższy jest stopień społecznej szkodliwości czynu, a zatem także niższe
prawdopodobieństwo przyjęcia wypadku mniejszej wagi 2319. Najmniej społecznie szkodliwe
będzie zatem przyjęcie korzyści w zamian za ogólną przychylność, niezwiązanej
bezpośrednią z żadną czynnością służbową osoby pełniącej funkcję publiczną. Natomiast
społeczna szkodliwość czynu przyjmującego korzyść rośnie w przypadku przyjęcia jej za
konkretną czynność służbową, a w jeszcze większym stopniu – w wypadku zrealizowania
przez sprawcę czynności „ekwiwalentnej”. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku
wykonania takiej czynności nie można czynu korupcyjnego sprawcy uznać za wypadek
mniejszej wagi.
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M. Surkont, Łapownictwo, s. 65.
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Ponieważ wypadki mniejszej wagi odnoszą się wyłącznie do typów podstawowych
przestępstw korupcyjnych, „de lege lata przeszkodą dla przyjęcia wypadku mniejszej wagi
jest dopuszczenie się przestępstwa sprzedajności za zachowanie stanowiące naruszenie
przepisów prawa albo gdy sprawca uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania
łapówki albo jej obietnicy, względnie łapówki żąda, a także przyjęcie korzyści majątkowej
znacznej wartości albo jej obietnicy. Wniosek ten opiera się na wykładni systemowej” 2320. Jak
słusznie zauważa P. Bachmat, takiej decyzji ustawodawcy nie można uznać za trafną
w odniesieniu do zachowań korupcyjnych w zamian za zachowania stanowiące „drobne”
naruszenia prawa 2321.
3.3.2. Przestępstwo przekupstwa w sektorze publicznym (art. 229 § 2 k.k.).
Jak słusznie wskazuje O. Górniok, „o uznaniu <<mniejszej wagi>> przekupstwa
może, podobnie jak przy przestępstwie sprzedajności, decydować niewielka wartość
udzielanych korzyści czy stosunkowo niska ranga pełnionej funkcji publicznej, wyrażająca się
w małym zasięgu związanych z nią kompetencji. Za taką oceną może również przemawiać
ranga potrzeby, którą przekupujący usiłował w ten sposób zaspokoić, związana z nią jego
sytuacja życiowa” 2322. W przeciwieństwie do przestępstwa sprzedajności, im bardziej istotna
potrzeba życiowa przekupującego (np. związana z życiem lub zdrowiem), tym niższy stopień
społecznej szkodliwości jego czynu – większe bowiem jest prawdopodobieństwo, że działa
w sytuacji przymusowej. Istotne będą zatem również: ocena charakteru czynności służbowej,
w zamian za którą udzielana jest łapówka oraz fakt, czy do jej dokonania faktycznie doszło.
Ponadto, podobnie jak przy przestępstwie sprzedajności, decydować o tym będzie charakter
związku łapówki z pełnioną funkcją publiczną, tj. czy ma ścisły charakter, dotyczący
konkretnej czynności, czy też luźny, związany z chęcią uzyskania ogólnej przychylności 2323.
Ważną okolicznością, przemawiającą za przyjęciem wypadku mniejszej wagi
przekupstwa w sektorze publicznym, jest działanie sprawcy na żądanie osoby pełniącej
funkcję publiczną lub w wyniku uzależnienia przez nią wykonania czynności służbowej od
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korzyści 2324, na co wskazywał ustawodawca w uzasadnieniu rządowego projektu k.k. z 1969
r. 2325. Jak trafnie zauważa J. Lachowski, „w takim przypadku udzielający korzyści lub
składający obietnicę znajduje się w sytuacji przymusowej i z tego powodu jego czyn
legitymuje się niższym stopniem społecznej szkodliwości. Nie może to pozostać bez wpływu
na wymiar kary” 2326. Bez wątpienia bowiem za przyjęciem wypadku mniejszej wagi
przestępstw korupcyjnych decydować musi motywacja sprawcy, o ile zasługuje na szczególne
uwzględnienie 2327.
Należy uznać, iż o niższym stopniu społecznej szkodliwości czynu decyduje również
fakt nieprzyjęcia korzyści lub jej obietnicy przez osobę przekupywaną.
Jak trafnie wskazuje P. Bachmat, „de lege lata przeszkodą dla przyjęcia wypadku
mniejszej wagi jest dopuszczenie się przestępstwa przekupstwa aby skłonić osobę pełniącą
funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa, albo za jego naruszenie, oraz w sytuacji
udzielenia albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości albo jej obietnicy.
Wniosek ten opiera się na wykładni systemowej” 2328
3.3.3. Przestępstwo sprzedaży wpływów w sektorze publicznym (art. 230 § 2 k.k.).
W przypadku omawianego przestępstwa, o stopniu społecznej szkodliwości (a zatem
także o możliwości przyjęcia wypadku mniejszej wagi) decydować będą takie okoliczności
jak: niska wartość korzyści majątkowej lub mało istotny charakter korzyści osobistej,
w zamian za którą sprawca realizuje czynność sprawczą, sposób działania sprawcy
(w szczególności czy cechuje się on sekretnością), rodzaj wpływów na które powołuje się
sprawca (za bardziej społecznie szkodliwe uznać należy powoływanie się na wpływy
„bezprawne”, tj. polegające na niezgodnym z prawem nacisku na działalność instytucji
określonych w przepisie – np. na przekupstwie lub groźbie), a przede wszystkim – charakter
sprawy urzędowej, pośrednictwa w załatwieniu której podejmuje się sprawca. Im bardziej ta
sprawa ma charakter podstawowy, związany ze zaspokojeniem najbardziej istotnych potrzeb
osoby udzielającej korzyść, tym wyższa społeczna szkodliwość czynu sprawcy. I przeciwnie
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– w sytuacji np. podjęcia się pośrednictwa w uprzejmym, szybkim i legalnym załatwieniu
drobnej sprawy urzędowej (np. załatwienia wniosku paszportowego), można będzie mówić
o niższym stopniu społecznej szkodliwości czynu, mogącym przemawiać za przyjęciem
wypadku mniejszej wagi.
3.3.4. Przestępstwo kupna wpływów w sektorze publicznym (art. 230a § 2 k.k.).
Jak trafnie wskazuje R.A. Stefański, „ocena, czy zachodzi wypadek mniejszej wagi
zależy przede wszystkim od wartości korzyści majątkowej lub rodzaju korzyści osobistej,
rodzaju potrzeby, jaka skłoniła sprawcę do opłacenia protekcji i sytuacji, w jakiej się
znajdował” 2329. Im bardziej podstawowa potrzeba sprawcy, związana ze sprawą urzędową,
tym większe prawdopodobieństwo, że działa on w sytuacji przymusowej, co wpływa na
niższy stopień społecznej szkodliwości jego czynu. Z drugiej strony, udzielenie korzyści w
zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy „drobnej”, bez naruszenia przepisów
związanych z jej realizacją, również może przemawiać za przyjęciem wypadku mniejszej
wagi.
3.3.5. Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa wyborczego (art. 250a § 3 k.k.).
W przypadku omawianych przestępstw, szczególną okolicznością uzasadniającą
przyjęcie wypadku mniejszej wagi są przede wszystkim (poza wartością korzyści majątkowej
lub charakterem korzyści osobistej): charakter głosowania w ramach którego dokonywany
jest czyn korupcyjny. Lokalny, a nie ogólnopolski charakter wyborów lub referendum
przemawia za przyjęciem niższego stopnia społecznej szkodliwości czynu. Natomiast ciągły
charakter czynu sprawcy udzielającego czynności (w szczególności związany ze
zorganizowaną akcją przekupywania dużej grupy wyborców, co może wpłynąć na wynik
wyborów lub referendum) jednoznacznie przemawia przeciwko przyjęciu wypadku mniejszej
wagi. W przypadku przekupstwa o niższym stopniu społecznej szkodliwości czynu decyduje
również fakt nieprzyjęcia korzyści lub jej obietnicy przez osobę przekupywaną.
3.3.6. Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa gospodarczego (art. 296a
§ 3 k.k.).
Specyficzną okolicznością, wpływająca na stopień społecznej szkodliwości czynów
korupcyjnych w sektorze gospodarczym, jest ranga przekupywanej osoby – im niższa, mająca
mniejszy wpływ na decyzje podejmowane w ramach jednostki organizacyjne prowadzącej
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działalność gospodarczą, a zatem także na jej funkcjonowanie, tym niższy stopień społecznej
szkodliwości czynu 2330. Wydaje się, że kierowniczy charakter tej funkcji powinien co do
zasady wykluczać możliwość przyjęcia wypadku mniejszej wagi. Ponadto dla oceny, czy
w danym stanie faktycznym zachodzi wypadek mniejszej wagi decydować powinien przede
wszystkim charakter czynności, w zamian za którą przyjmowana jest łapówka,
a w szczególności jej skutki dla podmiotu, w ramach którego działa sprawca lub dla przebiegu
rywalizacji konkurencyjnej na rynku. Im większy negatywny wpływ czynności dla podmiotu
(przejawiający się przede wszystkim w wyrządzeniu szkody majątkowej o wyższej wartości,
zbliżonej do wartości „znacznej”) lub dla konkurencji, tym wyższy stopień społecznej
szkodliwości czynu, a co za tym idzie – mniejsze prawdopodobieństwo przyjęcia wypadku
mniejszej wagi. Z kolei za przyjęciem tej instytucji przemawiać może „drobny” charakter
transakcji, niewielkie jej skutki lub fakt, iż czynność, w zamian za którą korzyść została
przyjęta, nie została w rzeczywistości wykonana. Na ocenę skutków korupcyjnej „transakcji”
wpływać może także rozmiar przedsiębiorstwa, w ramach którego działa sprawca
sprzedajności, który ma podjąć określoną decyzje gospodarczą, w zamian za którą przyjmuje
korzyść 2331. W takich sytuacjach bowiem wpływ danego przedsiębiorstwa na gospodarkę jako
taką jest dużo wyższy. W przypadku przestępstwa przekupstwa o niższym stopniu społecznej
szkodliwości czynu decyduje również fakt nieprzyjęcia korzyści lub jej obietnicy przez osobę
przekupywaną.
De lege lata niemożliwe jest uznanie przestępstwa sprzedajności w gospodarce za
wypadek mniejszej wagi w sytuacji wyrządzenia znacznej szkody przez jej sprawcę.
Formalnie nie ma takich przeszkód w przypadku przestępstwa przekupstwa w gospodarce.
Wydaje się jednak, że udzielenie korzyści w zamian za zachowanie, które wyrządza znaczną
szkodę majątkową także nie może zostać uznane za wypadek mniejszej wagi.
W przypadku przestępstwa przekupstwa w gospodarce co do zasady nie znajdują
zastosowania wcześniejsze rozważania o działaniu sprawcy pod swoistym „przymusem”,
w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Zasadą obrotu gospodarczego jest bowiem
równość stron transakcji gospodarczych, wydawać więc by się mogło, że nie ma tu miejsca na
wykorzystywanie pozycji uprzywilejowanej przez osobę przyjmującą korzyść. Takie ujęcie
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byłoby jednak zbytnim uproszczeniem, nie dostrzegającym realiów współczesnego życia
gospodarczego, gdzie występuje znaczne zróżnicowanie pozycji rynkowej podmiotów
gospodarczych, mogące skutkować posiadaniem przez niektóre z nich pozycji dominującej,
eliminującej z rynku inne podmioty. W takich sytuacjach (np. relacje pomiędzy sieciami
wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych a drobnymi dostawcami warzyw czy
owoców) można również mówić o posiadaniu przez jedną ze stron transakcji znacznie
silniejszej pozycji, skutkującej możliwością „wymuszenia” łapówki. Wydaje się, że w takich
przypadkach uzasadnione będzie zastosowanie wypadku mniejszej wagi w odniesieniu do
sprawcy przekupstwa i odmowa takiego zastosowania w odniesieniu do sprawcy
sprzedajności.
3.3.7. Przestępstwa sprzedajności, przekupstwa, sprzedaży wpływów i kupna
wpływów w sporcie (art. 46 ust. 3 ustawy o sporcie, art. 48 ust. 3 ustawy o sporcie).
Specyficzną cechą przestępstw korupcyjnych w sporcie, decydującą o ich stopniu
społecznej szkodliwości (a zatem możliwości przyjęcia wypadku mniejszej wagi) jest przede
wszystkim charakter zawodów sportowych, organizowanych przez polski związek sportowy,
podmiot działający na podstawie umowy z nim zawartej lub na podstawie jego
upoważnienia 2332. Im bardziej mają one charakter lokalny czy amatorski, tym większe
prawdopodobieństwo przyjęcia wypadku mniejszej wagi. Instytucja ta co do zasady powinna
znaleźć zastosowanie do czynów korupcyjnych w odniesieniu do zawodów niskiej rangi.
Ogólnopolski lub wręcz międzynarodowy charakter zawodów przemawia natomiast
przeciwko jej zastosowaniu. Ponadto wpływ na społeczną szkodliwość czynu korupcyjnego
ma także fakt, czy do nieuczciwego zachowania sportowego faktycznie doszło i czy
faktycznie miało ono znaczenie dla wyniku zawodów. W przypadku przekupstwa niższy
stopień naganności zachodzi, gdy korzyść lub jej obietnica nie zostanie przyjęta. W końcu,
o możliwości przyjęcia wypadku mniejszej wagi przestępstw korupcyjnych w sporcie
decyduje również podmiot, któremu udzielana jest korzyść. Znacznie wyższy jest stopień
społecznej szkodliwości czynu organizatorów lub uczestników zawodów sportowych (oraz
osób wręczającym im łapówki) niż osób nie posiadających takiego przymiotu 2333.
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3.3.8. Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa w związku z refundacją leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
(art. 54 ust. 5 u.r.l.).
Okolicznością wpływającą na stopień społecznej szkodliwości czynów korupcyjnych
związanych z refundacją jest przede wszystkim to, czy miało miejscu zachowanie, w zamian
za które przyjęta została łapówka. Istotny jest także charakter tego zachowania – bez
wątpienia dużo wyższy jest stopień społecznej szkodliwości czynów korupcyjnych
dotyczących produktów refundowanych w obrocie hurtowym niż detalicznym. Wystawienie
pojedynczej recepty w zamian za łapówkę bez wątpienia cechuje się niższą nagannością niż
zamówienie dużej partii leków czy wyrobów medycznych w zamian za korzyść. W przypadku
działań osób uprawnionych do wystawiania recept czy farmaceutów prowadzących handel
detaliczny okolicznością wpływającą obciążająco, wykluczającą możliwość przyjęcia
wypadku mniejszej wagi jest przepisanie lub sprzedaż leku bez wskazań medycznych –
wpływa to bowiem negatywnie nie tylko na poziom refundacji leków czy zaufanie pacjenta
do lekarza i farmaceuty, lecz także na zdrowie pacjenta. Zachowanie takie bez wątpienia
stanowi również sprzeniewierzenie się podstawowym zasadom etycznym zawodu lekarza lub
farmaceuty, powinno zatem spotkać się z surową reakcją prawnokarną.

Rozdział XIII. Klauzule bezkarności w stosunku do niektórych
przestępstw korupcyjnych.
Jedną z podstawowych cech przestępczości korupcyjnej, wyróżniającą ją spośród
innych rodzajów przestępczości, jest tzw. współuczestnictwo konieczne stron korupcyjnych
interakcji. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawa karnego, „dla popełnienia łapownictwa
potrzeba

zwykle

i przyjmującego”
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współdziałania

przynajmniej

dwóch

osób:

wręczającego

. Z faktem tym wiąże się swoista solidarność pomiędzy tymi osobami.

Jak trafnie wskazuje P. Bachmat, „solidarność zachodząca między osobami udzielającymi
i przyjmującymi łapówkę to postawa przejawiająca się w zgodności ich dążeń, celów,
motywów oraz ukierunkowanych na ich osiągnięcie zachowań, podejmowanych przed,
w trakcie, a także po dokonaniu aktu korupcji. Stanowi ona charakterystyczne tło
korupcyjnych zależności. Mnogość celów korupcji determinuje zaistnienie wielu postaw
solidarności” 2335. Autor wyróżnia trzy cele, na tle których tle sprawcy występujący po obu
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w działaniu 8. Sprawy karne, red. A. Siemaszko, Warszawa 2010, s. 214.
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stronach korupcyjnej zależności wykazują się tak rozumianymi postawami solidarności:
1) dążenie do osiągnięcia korzyści w drodze wzajemnej wymiany, 2) budowa, a w przypadku
prognozowania dłuższej współpracy – także podtrzymywanie wzajemnego zaufania,
3) uniknięcie prawnych konsekwencji będących następstwem dopuszczenia się aktu korupcji,
w tym przede wszystkim odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz
utraty uzyskanych korzyści 2336. Jak zauważa się w nauce prawa karnego, cechą
charakterystyczną

przestępstw

korupcyjnych

jest

także

brak

w

ich

przypadku

pokrzywdzonego, ze względu na wysoki stopień abstrakcyjności dóbr prawnie chronionych
przez te typy czynów zabronionych – inaczej np. niż w przypadku przestępstwa rozboju,
gdzie istnieje pokrzywdzony, w którego interesie z reguły leży ujawnienie przestępstwa oraz
sprawca, który czyni wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności karnej 2337. Choć pogląd ten
nie jest, w moim przekonaniu, w pełni trafny w odniesieniu do wszystkich przestępstw
korupcyjnych (w przypadku niektórych z nich można bowiem mówić o osobie, której prawa
zostały bezpośrednio naruszone ich popełnieniem), to bez wątpienia za takiego
pokrzywdzonego nie może zostać uznana żadna strona korupcyjnej interakcji.
Ustawodawca polski, od roku 1945, dostrzegając fakt, iż owej solidarności oraz
okoliczność, iż przestępczość korupcyjna należy do wyjątkowo trudnej do ścigania, ponieważ
zazwyczaj brak jest przy niej pokrzywdzonego, świadków, a często również materialnych
dowodów przestępstwa (tzw. przestępstwa latentne) 2338, stara się ją rozerwać poprzez
wprowadzanie do prawa karnego szczególnych instytucji związanych z wymiarem kary,
promujących jedną ze stron korupcyjnej interakcji kosztem drugiej. Jak zauważa
L. Tyszkiewicz, „wprowadzenie przypadków bezkarności dającego łapówkę jest przede
wszystkim podyktowane względami praktycznymi, potrzebami organów procesowych
w zakresie wykrywania i udowadniania przestępstw korupcyjnych” 2339. Autor zauważa
podobieństwo omawianych mechanizmów do innych szczególnych instytucji prawa karnego,
służących walce w szczególności z przestępczością zorganizowaną, takimi jak świadek
koronny, mały świadek koronny, legalny podsłuch i prowokacja policyjna 2340.

2336

Tamże.
M. Surkont, Łapownictwo, s. 32-33.
2338
M. Surkont, Łapownictwo, s. 33-34.
2339
L. Tyszkiewicz, O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie
przed odpowiedzialnością karną, Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 11-12, s. 47.
2340
Tamże.
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Pierwszym historycznie w polskim ustawodawstwie karnym takim mechanizmem była
instytucja bezkarności sprawcy przestępstwa przekupstwa, przewidziana w art. 32 dekretu
z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie
odbudowy Państwa 2341, która została szybko zastąpiona identyczną instytucją określoną w art.
47 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w
okresie odbudowy Państwa 2342. Zgodnie z tym przepisem, nie podlegał karze, kto na żądanie
udzielił lub obiecał udzielić urzędnikowi (art. 46) albo innej osobie korzyści majątkowej lub
osobistej w związku z jego urzędowaniem, jeżeli powiadomił o tym władzę, powołaną do
ścigania przestępstw, zanim władza ta dowiedziała się o tym, lub najpóźniej przy pierwszym
przesłuchaniu w toku postępowania karnego ujawnił prawdę”.
W odmienny sposób ukształtowano mechanizm rozerwania solidarności korupcyjnej
w pierwotnym tekście k.k. z 1969 r. Zgodnie z dyspozycją art. 243 k.k. z 1969 r. w jego
pierwotnym brzmieniu, jeżeli sprawca przestępstwa określonego w art. 239-242 zawiadomił
organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim
organ ten o nich się dowiedział, sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
a nawet odstąpić od jej wymierzenia. W k.k. z 1969 r. instytucja ta dotyczyła zatem obu stron
korupcyjnej interakcji, nie prowadząc jednak do bezkarności denuncjatora, lecz jedynie do
fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wykonania2343.
Przepis ten poddano jednak gruntownej nowelizacji w roku 1982 2344, nadając mu znacznie
bardziej rozbudowane brzmienie 2345. Jak słusznie zauważa P. Bachmat, „obok utrzymanych
nadzwyczajnego złagodzenia kary i odstąpienia od wymierzenia kary o charakterze
fakultatywnym wprowadzono nowe rozwiązanie w postaci obligatoryjnego nadzwyczajnego
złagodzenia

kary.

Z

największego

uprzywilejowania

(obligatoryjne

nadzwyczajne

złagodzenie kary albo fakultatywne odstąpienie od jej wymierzenia) korzystali sprawcy
podstawowego typu sprzedajności oraz sprawcy przekupstwa z ograniczeniem do typu
podstawowego i wypadków mniejszej wagi, o ile wręczający udzielił korzyści na żądanie
osoby pełniącej funkcję publiczną lub spotkał się z uzależnieniem wykonania czynności
2341

Dz. U. Nr 53, poz. 300.
Dz. U. Nr 30, poz. 192 z późn. zm. Akt ten zwany był potocznie małym kodeksem karnym.
2343
Por. P. Bachmat, Uregulowania służące rozerwaniu solidarności współuczestników koniecznych przestępstw
korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6,art. 230a § 3, art. 296a § 5 i art. 296b § 4 k.k. [w:] Prawo
w działaniu 8. Sprawy karne, red. A. Siemaszko, Warszawa 2010, s. 162.
2344
Zob. art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia
stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273).
2345
Por. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 164-165.
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służbowej od otrzymania łapówki. W przypadku pozostałych typów sprzedajności
i przekupstwa sprawcy, którzy zdecydowali się podjąć współpracę z organami ścigania, mogli
liczyć tylko na fakultatywne nadzwyczajne złagodzenia kary, a nawet odstąpienie od jej
wykonania” 2346. Wydaje się, że takie brzmienie art. 243 k.k. nie mogło przynieść
oczekiwanego skutku, było bowiem zbyt skomplikowane dla przeciętnego obywatela
(odbiorcy systemu prawnego), aby mogło przynieść jakiekolwiek walory edukacyjne. Zresztą,
jak zauważa L. Tyszkiewicz, nowelizacja art. 243 k.k. z 1969 r. z grudnia 1982 r. nie
przyniosła znaczącego odzwierciedlenia w statystykach przestępczości korupcyjnej 2347.
Twórcy aktualnie obowiązującego k.k. z 1997 r. w jego pierwotnym brzmieniu –
wbrew postulatom części doktryny – nie zdecydowali się na wprowadzenia jakichkolwiek
szczególnych mechanizmów rozerwania solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych
(poprzestając na instytucji tzw. małego świadka koronnego z art. 60 § 3 k.k. 2348), co spotkało
się z dużą krytyką i kilkoma próbami nowelizacji k.k. w tym zakresie 2349.
Ostatecznie, ustawodawca karny zdecydował się w nowelizacji z czerwca 2003 r. na
umieszczenie w kodeksie karnym dwóch rodzajów instytucji, mających służyć rozerwaniu
solidarności sprawców czynów korupcyjnych. W stosunku do większości „par” typów
przestępstw

korupcyjnych

(sprzedajność-przekupstwo

lub

sprzedaż

wpływów-kupno

wpływów) wprowadzono klauzulę niepodlegania karze sprawcy przestępstwa korupcyjnego
„czynnego” (przekupstwa lub kupna wpływów) przy spełnieniu określonych w ustawie
przesłanek. Rozwiązanie takie przyjęto w art. 229 § 6 k.k. (w stosunku do typów przekupstwa
w sektorze publicznym z art. 229 § 1-5 k.k.), art. 230a § 3 k.k. (w stosunku do typów kupna
wpływów w sektorze publicznym z art. 230a § 1 i 2 k.k.), art. 296a § 5 k.k. (w stosunku do
typów przekupstwa w gospodarce z art. 296a § 2 i § 3 w zw. z § 2 k.k.), art. 49 u.s.
(w stosunku do typów przekupstwa i kupna wpływów w sporcie z art. 46 ust. 2 u.s., art. 46
2346

Tamże, s. 164.
Zob. L. Tyszkiewicz, O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę
w obronie przed odpowiedzialnością karną, Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 11-12, s. 40-41.
2348
Nie mogła ona jednak przynieść pożądanego efektu w odniesieniu do przestępczości korupcyjnej, gdyż
wymaga konfiguracji przynajmniej trzyosobowej we współdziałaniu w popełnieniu przestępstwa, która
zazwyczaj w przypadku tego rodzaju przestępczości jest dwuosobowa.
2349
Krytyczne głosy w doktrynie por. m. in.: J. Waszczyński, O ustawowych przypadkach bezkarności
łapownictwa [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red.
S. Waltoś, Kraków 1993, s. 300; L. Tyszkiewicz, Walka z korupcją w projekcie kodeksu karnego [w:] Problemy
kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993, s. 285292; tenże, Co i jak zmienić w nowym kodeksie karnym, Palestra z 1999-2000 r., Nr 12-1, s. 39-40.
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ust. 3 w zw. z ust. 2 u.s., art. 46 ust. 4 w zw. z ust. 2 u.s., art. 48 ust. 2 u.s., art. 48 ust. 3 w zw.
z ust. 2 u.s.) oraz art. 54 ust. 6 u.r.l. (w stosunku do typów przekupstwa w związku
z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych z art. 54 ust. 4 u.r.l.). Natomiast w przypadku przestępstw
korupcyjnych w związku z wyborami lub referendum (art. 250a § k.k.) ustawodawca
zdecydował się na przyjęcie innego mechanizmu – klauzuli obligatoryjnego nadzwyczajnego
złagodzenia kary i fakultatywnego odstąpienia od wymierzenia kary w stosunku do typów
sprzedajności (por. art. 250a § 4 k.k.). Żadnych mechanizmów związanych z rozerwaniem
solidarności nie wprowadzono natomiast w odniesieniu do typów korupcyjnych na szkodę
wierzycieli oraz przestępstw korupcyjnych w reklamie farmaceutycznej.
W rządowym projekcie ustawy nowelizującej k.k. z czerwca 2003 r. unormowania
dotyczące ukształtowania mechanizmów łamania solidarności sprawców przestępstw
korupcyjnych zaprojektowane były w sposób odmienny niż zostały ostatecznie ustanowione –
zmiany w tym zakresie wynikają z prac nad projektem w Sejmie i w Senacie 2350. W toku prac
senackich nad projektem dostrzeżono istotną różnicę pomiędzy przestępstwami korupcyjnymi
w odniesieniu do wyborów i referendów, w porównaniu z wszystkimi pozostałymi
przestępstwami korupcyjnymi 2351. Polega ona przede wszystkim na tym, że w przypadku
przestępstw korupcyjnych wyborczych większą gwarancję ujawnienia daje biorca, a nie
dawca łapówki, a poza tym „[…] brak jest racjonalnych podstaw premiowania osoby
przekupującego wyborcę, zwłaszcza że może to być sam kandydat na posła, senatora lub
Prezydenta RP” 2352. Poza tym, w przeciwieństwie do pozostałych przestępstw korupcyjnych,
sprawca sprzedajności nie posiada żadnej „przewagi” nad sprawcą przekupstwa, a jak wynika
z praktyki wymiaru sprawiedliwości, jego pozycja społeczna jest najczęściej niska 2353.
Społeczną szkodliwość czynu biorącego łapówkę częstokroć należy ocenić w tym przypadku
jako niższą niż czynu dawcy, w przeciwieństwie do pozostałych typów przestępstw
korupcyjnych 2354. Z tych przyczyn ustawodawca zdecydował się w odniesieniu do
przestępstw korupcyjnych dotyczących wyborów i referendum na całkowicie odmienne
2350

Szeroko na temat prac legislacyjnych nad projektem w omawianym zakresie zob. P. Bachmat, Rozerwanie
solidarności sprawców korupcji wyborczej i referendalnej, Prokuratura i Prawo z 2011 r., Nr 12, s. 108-119.
2351
Por. P. Bachmat, Rozerwanie…, s. 108-119.
2352
Zob. R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 4,
s. 79.
2353
Por. D. Wąsik, Przekupstwo wyborcze (art. 250a § 2 k.k.) – istota zjawiska, Prokurator z 2011 r., Nr 2, s. 8494.
2354
Zob. P. Bachmat, Rozerwanie…, s. 119-120.
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ukształtowanie mechanizmów rozerwania solidarności pomiędzy sprawcami. Różnice
zasadzają się innym ukształtowaniu: 1) kręgu podmiotów, które mogą skorzystać
z określonego mechanizmu (w przypadku przestępstw wyborczych jest to przyjmujący, a nie
udzielający łapówki, 2) przesłanek instytucji, 3) odmiennych konsekwencji ujawnienia
informacji przez denuncjatora – w przypadku sprawcy sprzedajności wyborczej lub
referendalnej nie będzie to bezkarność, lecz co najmniej nadzwyczajne złagodzenie kary
(które jest obligatoryjne), a w najlepszym razie – odstąpienie od wymierzenia kary
(fakultatywne). Ta ostatnia różnica wynika wyłącznie z zaszłości historycznych,
wynikających z procesu legislacyjnego nad nowelizacją k.k. z czerwca 2003 r., a nie
z racjonalnych przesłanek 2355.
Powyższa problematyka doczekała się – już na gruncie znowelizowanego w tym
zakresie w 2003 r. kodeksu karnego – wielu opracowań w doktrynie, co wynika z jej
niezwykłej kontrowersyjności 2356. Kontrowersje związane z mechanizmami rozerwania
2355

Szerzej na ten temat por. P. Bachmat, Rozerwanie…, s. 108-119.
Do najważniejszych opracowań w tym zakresie należy zaliczyć m. in.: P. Bachmat, Uregulowania służące
rozerwaniu solidarności współuczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art.
229 § 6,art. 230a § 3, art. 296a § 5 i art. 296b § 4 k.k. [w:] Prawo w działaniu 8. Sprawy karne, red.
A. Siemaszko, Warszawa 2010, s. 143-220; tenże, Rozerwanie solidarności sprawców korupcji wyborczej
i referendalnej, Prokuratura i Prawo z 2011 r., Nr 12, s. 104-129; Z. Ćwiąkalski, Ujawnienie przestępstwa na
podstawie art. 229 § 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego [w:] Nauki penalne wobec problemów
współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red.
K. Krajewski, wyd. Wolters Kluwer Polska 2007, s. 25-34; O. Górniok, O potrzebie weryfikacji retrospektywnej
bezkarności łapownictwa czynnego, Prokuratura i Prawo z 2007 r., Nr 6, s. 5-10; W. Jasiński, Nowe rozwiązania
kodeksu karnego przeciw korupcji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego z 2003 r., Nr 11, s. 10-15;
P. Kardas, Odpowiedzialność karna za łapownictwo (rozważania na tle projektowanych nowelizacji kodeksu
karnego), Przegląd Sądowy z 2002 r., Nr 7-8, s. 3-34; J. Kudrelek, Prawnokarne aspekty przestępstwa
łapownictwa czynnego, Policja 2007 r., Nr 3, s. 44-53; J. Malec, Sprzedajność nie znosi światła (bezkarność
przekupstwa a korupcja), „Rzeczpospolita” z 17 lipca 2003 r.; W. Mącior, Plusy i minusy. Przepisy
antykorupcyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, „Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2003 r.; C. Nowak,
Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa – wybrane zagadnienia [w:] Zmiany w polskim prawie
karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad,
M. Szwarczyk, Lublin 2006, s. 247-259; P. Palka, Z problematyki „czynnego żalu” w przestępstwie
łapownictwa, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2004 r., Nr 3, 84-98; J. Paśkiewicz, Problematyka wybranych
klauzul niepodlegania karze [w:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997
roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006, s. 61-80; P. Sowiński, Zniesienie
karalności łapownictwa czynnego jako element walki ze zjawiskami korupcyjnymi (art. 229 § 6 k.k.), Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Zeszyt 53.2009. Prawo 7, s. 196-207; R.A. Stefański,
Bezkarność sprawcy przestępstwa czynnej korupcji [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga
poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, Z. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005,
s. 335-344; B. Sudzińska-Dawid, Bezkarność sprawcy przestępstwa łapownictwa czynnego jako instrument
walki z korupcją, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2004 r., Nr 1, s. 29-37; L. Tyszkiewicz, O sposobach
przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną,
601
2356

solidarności

sprawców

czynów

korupcyjnych

dotyczą

dwóch

głównych

kwestii:

1) polityczno-kryminalnego uzasadnienia takich unormowań i tego, czy kształt im nadany
w wyniku nowelizacji z czerwca 2003 r. jest słuszny, 2) wątpliwości co do przesłanek ich
stosowania. Obie kwestie (a zwłaszcza pierwsza z nich) są przedmiotem istotnych
rozbieżności w doktrynie prawa karnego. Zostaną one omówione poniżej.
1. Kontrowersje wobec klauzul bezkarności i ich uzasadnienie politycznokryminalne.
Wprowadzenie do k.k., po sześciu latach przerwy, mechanizmów rozerwania
solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych (w szczególności klauzul bezkarności
w odniesieniu do sprawców korupcji „czynnej”) spotkało się z licznymi kontrowersjami
w doktrynie prawa karnego. Dotyczą one trzech zasadniczych sfer: 1) moralnej, związanej
z wątpliwościami co do etyczności rozwiązania, w myśl którego jedna ze stron korupcyjnej
interakcji zostaje zwolniona z odpowiedzialności karnej, 2) polityczno-kryminalnej,
związanej z pytaniem o kształt i praktyczne skutki omawianej instytucji (jak i podobnych
instytucji, funkcjonujących w przeszłości w systemie prawa karnego) 3) zgodności tych
unormowań z międzynarodowym i europejskim prawem antykorupcyjnym.
Klauzule

ustawowe

niepodlegania

karze

sprawcy-denuncjatora

przestępstw

przekupstwa i kupna wpływów cechują się z jednej strony pewnym podobieństwem do
instytucji czynnego żalu, określonej w art. 15 i art. 23 k.k. (których skutkiem jest także
niepodleganie karze), a z drugiej – do instytucji świadka koronnego czy małego świadka
koronnego. Występują jednak między nimi także istotne różnice.
Obowiązujące ustawodawstwo, przewidujące omawiane mechanizmy rozerwania
solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych spotyka się zatem ze skrajnie odmiennymi
ocenami przedstawicieli nauki prawa karnego. Spośród osób zajmujących się tą kwestią, za
zwolenników obecnego uregulowania (w większym lub mniejszym stopniu) można uznać:
W. Jasińskiego 2357, L. Tyszkiewicza 2358, J. Kudrelka 2359 oraz J. Paśkiewicz 2360. Do jego
Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr 11-12, s. 35-49; P. Wiatrowski, Łapownictwo czynne i warunki niekaralności
jego sprawcy w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2008 r., Nr 7-8, s. 56-68; A. Zdanowska, Bezkarność
przekupstwa, Prokuratura i Prawo z 2010 r., Nr 9, s. 74-96.
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przeciwników zaliczają się natomiast: M. Surkont 2361, W. Mącior 2362, J. Malec2363,
P. Kardas 2364, P. Palka 2365, C. Nowak 2366 i B. Mik 2367. Pozostali autorzy pozostają natomiast
neutralni w omawianym sporze. Przykładowo, zdaniem P. Bachmata, „[…] trudno jest ocenić
w pełni, w jakim stopniu badane instrumenty przerwania solidarności uczestników
koniecznych przestępstw korupcyjnych spełniły pokładane w nich nadzieje, w szczególności
jeśli chodzi o ich wpływ na zwiększenie stopnia skuteczności zwalczania przestępczości
korupcyjnej” 2368. Warto przy tym podkreślić, że Autor ten przeprowadził jak do tej pory
jedyne kompleksowe badania praktyki stosowania klauzul bezkarności 2369. Jego zdaniem
jednak, „[…] wyrobienie miarodajnej opinii na temat ewentualnego wpływu badanych
regulacji na podniesienie stopnia skuteczności zwalczania przestępczości korupcyjnej
wymaga kontynuacji badań na szerszym materiale aktowym i w dłuższej perspektywie
czasowej” 2370. Wniosek ten należy podzielić, zwłaszcza, iż – jak trafnie zauważyła
O. Górniok – „zarówno zatem brak wiary w rozerwanie solidarności biorących i dających, jak
i liczne zarzuty moralne, a także obawy o wykorzystanie tej instytucji do tzw. celów
niegodziwych, czy wreszcie […] efektu zabezpieczenia sprawcy przekupstwa, który
powiadomił organ procesowy, zanim ten o fakcie przestępstw się dowiedział, wręcz zmuszają
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do podjęcia weryfikacji retrospektywnej” 2371. Przez pojęcie to Autorka rozumie wtórne
badanie skutków wywołanych przez już obowiązujący akt normatywny – zarówno skutków
bezpośrednich, tj. wynikających wprost z samych przepisów ustawy, jak i pośrednich,
wymagających dodatkowego udziału innych czynności 2372.
W dalszej kolejności omówione zostaną główne kontrowersje wiążące się z omawianą
instytucją.
1.1. Kwestia etyczna.
Wielu przedstawicieli nauki prawa karnego sprzeciwia się aktualnemu kształtowi
omawianych unormowań, kwestionując je z punktu widzenia zasad etyki. Przykładowo,
zdaniem M. Surkonta, „[…] ze społecznego punktu widzenia należy uznać za niemoralne nie
tylko przyjmowanie, ale i wręczanie łapówek” 2373. Autor zauważał, iż na gruncie poprzednio
obowiązujących regulacji „za karygodne uznawano w szczególności uchylenie karalności,
które było wynikiem swoistej wymiany usług między łapownikiem a państwem,
rezygnującym świadomie z przysługującego mu prawa karania. Z dobrodziejstwa powołanych
przepisów korzystały w wielu wypadkach osoby, które z bezkarności korzystać nie powinny.
Faktyczny inspirator działalności przestępczej, będącej dla niego źródłem znacznej nieraz
fortuny, korzystał z bezkarności tylko dlatego, że w trakcie pierwszego przesłuchania ujawnił
fakt łapownictwa i wydał swego wspólnika. Rozwiązanie to było trudne do pogodzenia
z poczuciem sprawiedliwości m. in. dlatego, że często wykluczając w praktyce
odpowiedzialność karną, niweczyło rezultaty prewencyjne w walce z łapownictwem –
a ponadto możliwość skorzystania z bezkarności legalizowała w świadomości społecznej
wręczanie łapówek” 2374. Odpowiadając na powyższe zarzuty L. Tyszkiewicz zauważa jednak,
iż w pewnych okolicznościach pryncypializm aksjologiczny może spowodować, że inne
pryncypia aksjologiczne będą naruszone 2375. Jego zdaniem, „w polityce kryminalnej musimy
trzymać się realnego idealizmu, który dopuszcza uzasadnione odstępstwa od pewnych
pryncypiów w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla ochrony innych ważnych pryncypiów.
Ten realny idealizm jest konieczny, gdy wymiar sprawiedliwości oparty na standardach
państwa prawa staje wobec rozpanoszonej korupcji czy przestępczości zorganizowanej, której
2371
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uczestnicy nie przestrzegają większości zasad prawnych i moralnych. Dzięki temu powstają
takie instytucje, jak świadek koronny, mały świadek koronny, legalny podsłuch czy
prowokacja policyjna. I w tym szeregu należy umieścić też przypadek bezkarności dającego
łapówkę” 2376.
1.2. Kwestia polityczno-kryminalna.
Zwolennicy istniejących w systemie prawnym mechanizmów rozrywania solidarności
sprawców przestępstw korupcyjnych wychodzą z założenia, że stanowią one użyteczny
instrument dla organów ścigania wykrywania, a następnie udowodniania przypadków
przestępstw korupcyjnych 2377. Analizując je w aspekcie historycznym L. Tyszkiewicz
zauważa, że „rozwiązania te zmierzały w sposób mniej lub bardziej udany do zerwania
solidarności uczestników transakcji korupcyjnej, którzy na gruncie zrównania karalności obu
postaci łapownictwa są jednakowo zainteresowani uniknięciem kary i przy typowym tu braku
innych dowodów skutecznie unicestwiają efektywność postępowania karnego, które albo
w ogóle nie jest wszczynane, albo ulega umorzeniu z powodu przemiany dawcy łapówki ze
świadka na podejrzanego” 2378.
Przeciwnicy omawianych instytucji poddają w wątpliwość ich skuteczność, a także
wysuwają obawy przed możliwościami ich nadużywania (chodzi w szczególności
o pomawianie osób pełniących funkcję publiczną o przestępstwa korupcyjne, których nie
popełnili). Po pierwsze, wskazuje się, iż podobne instytucje funkcjonujące w przeszłości
w polskim systemie prawa karnego nie przyniosły pożądanych rezultatów, były bowiem
stosowane bardzo rzadko, a ich ocena w doktrynie prawa karnego była w większości
krytyczna 2379. M. Surkont zauważa w tym kontekście, że omawiana instytucja rodziła
w społeczeństwie poczucie bezkarności wręczania łapówek 2380
Warto jednak podkreślić, że zwolennicy omawianych rozwiązań dostrzegają
okoliczność, iż ich skuteczność jest ograniczona. Warto w tym kontekście przytoczyć in
extenso trafne stanowisko P. Bachmata, który zauważa, iż „doświadczenie, jakie wynika
z tych uregulowań wskazuje, że możliwość skutecznego oddziaływania prawa karnego w tym
2376
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zakresie pozostają ograniczone. Instrumenty prawnokarne skierowane są na neutralizację
obawy sprawcy przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. W tym celu łagodzi się stopień
grożącej mu dolegliwości (nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od jej wymierzenia),
a nawet uchyla wobec niego odpowiedzialność karną (niepodleganie karze). Nie oddziałują
one natomiast na pozostałe obszary korupcyjnych zależności, wokół których również
budowane są postawy solidarne. Dla sprawców nie mniej istotne, jak samo uniknięcie
odpowiedzialności karnej, jest chociażby odniesienie zamierzonej korzyści szybciej, aniżeli
byłoby to możliwe w normalnym trybie postępowania, oraz niedopuszczenie do jej utraty
w wyniku ujawnienia przestępstwa” 2381. L. Tyszkiewicz wskazuje zaś, że „[…] nie wolno
zapominać o tym, że w tworzeniu prawa najczęściej nie ma rozwiązań idealnych i trzeba
zadawalać się takimi, w przypadku których bilans strat i zysków kończy się saldem dodatnim,
choć czasem skromnym. Tak jest z przypadkami bezkarności dającego łapówkę. Mimo
podnoszonych zastrzeżeń, te przypadki dają istotną korzyść: otwierają możliwość
wykorzystywania prawa karnego w najgroźniejszych sytuacjach współdziałania dającego
i biorącego łapówkę, bowiem uchylają przynajmniej chociaż w części solidarność tych dwóch
podmiotów, stworzoną przez wypływającą z abstrakcyjnego idealizmu zasadę równego ich
karania.

Dzięki

temu

rozwiązaniu

dający

łapówkę

ze

współpodejrzanego

czy

współoskarżonego staje się bardzo potrzebnym świadkiem. Organy ścigania mogą sprawę
w ogóle wszcząć i pozytywnie ją zakończyć. Ostrze prawa karnego zostaje skierowane
przeciwko sprawcy łapownictwa czynnego, ale jest to słuszne, gdyż tylko na osobie pełniącej
funkcję publiczną ciąży prawny, szczególny obowiązek ochrony interesu publicznego,
któremu bezpośrednio służy” 2382. Autor zauważa również, że cechą omawianej instytucji jest
jej wymierzenie w wielokrotnych łapowników, którzy ze swego procederu czynią sobie stałe
źródło nielegalnych dochodów. Jak wskazuje, „[…] notoryczny funkcjonariusz publiczny –
łapownik pociąga za sobą długi szereg sprawców łapownictwa czynnego” 2383. Wreszcie
zauważa on, iż istnienie w systemie prawnym omawianych instrumentów wytwarza również
pewien mechanizm prewencyjny przez przyjmowaniem łapówek, przy upowszechnieniu
bowiem świadomości społecznej ich funkcjonowania racjonalnie działające osoby pełniące
funkcję publiczną powinny liczyć się z realną obawą odpowiedzialności karnej 2384. Z kolei
odpierając zarzut dotyczący obaw związanych z używaniem omawianej instytucji jako środka
2381
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do pomawiania niewygodnych urzędników, L. Tyszkiewicz wskazuje, że „przecież i na
gruncie stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2003 r. można było fałszywie
oskarżać funkcjonariusza publicznego o to, że żądał łapówki. Jeżeli po tej dacie łapówka
została przyjęta przez funkcjonariusza publicznego i ujawni to bezkarny już w tym momencie
sprawca łapownictwa czynnego, to nie ma tu mowy o fałszywym oskarżeniu, gdyż
przestępstwo zostało popełnione. Również nie ma obawy prowokacji, gdyż prowokujący
odpowiada karnie za łapownictwo czynne, jeżeli łapówka nie została przyjęta, a jeśli do
przyjęcia doszło pozostaje odpowiedzialność z art. 24 k.k., którego przepis o przypadkach
bezkarności dającego łapówkę (art. 229 § 6 k.k.) przecież nie wyłącza” 2385.
1.3. Mechanizmy rozerwania solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych
a prawo międzynarodowe i europejskie.
Przepisy wiążących Polskę konwencji międzynarodowych, jak i instrumentów prawa
unijnego, odnoszących się do zwalczania przestępczości korupcyjnej, nie przewidują
podobnych do występujących w prawie polskim mechanizmów rozerwania solidarności
sprawców przestępstw korupcyjnych. Prawo międzynarodowe wprawdzie kładzie nacisk na
ochronę tzw. sygnalistów (whistleblowers), tj. osób informujących o praktykach
korupcyjnych, ale nie rozciąga się ona na bezkarność sprawców przestępstw korupcyjnych
„czynnych” 2386.
Zdaniem C. Nowak, instytucja bezkarności sprawcy przekupstwa w sektorze
publicznym (art. 229 § 6 k.k.), w zakresie, w jakim dotyczy przekupstwa osób pełniących
funkcje publiczne w państwach obcych lub organizacjach międzynarodowych (art. 229
§ 5 k.k.), pozostaje w sprzeczności z przepisami Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa
zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych
z dnia 17 grudnia 1997 r. 2387. Zasadniczym celem Konwencji OECD jest bowiem właśnie
ściganie sprawców przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. Sytuacja,
w której takim osobom zapewnia się bezkarność w zamian za informacje o przyjęciu łapówki
przez zagranicznego funkcjonariusza, jest więc sprzeczna nie tylko z wykładnią literalną
przepisów Konwencji, ale i jej ratio legis 2388. Należy przy tym podkreślić, że zastrzeżenia
2385
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odnośnie zgodności art. 229 § 6 k.k., w zakresie w jakim odnosi się on także do przekupstwa
zagranicznego funkcjonariusza publicznego, z przepisami Konwencji OECD, były
podnoszone również przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Łapownictwa OECD (Working
Group on Bribery), podczas drugiej i trzeciej fazy monitoringu polskich przepisów
antykorupcyjnych 2389. Zdaniem ekspertów Grupy Roboczej, istnienie klauzuli bezkarności
w sposób oczywisty może rodzić problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących
przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego. Rekomendują oni natychmiastowe
podjęcie odpowiednich dla polskiego systemu prawnego środków w celu zapewnienia, by
klauzula bezkarności nie mogła być stosowana w przypadku przekupstwa zagranicznego
funkcjonariusza publicznego 2390. Polskie władze stoją natomiast na stanowisku, iż jest to
niemożliwe ze względu na konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 ust.
1 Konstytucji RP) 2391. Stanowisko to oparte jest na opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Karnego 2392.
Warto podkreślić, że bardzo podobne do polskich (w niektórych przypadkach
rozciągające się aż do bezkarności sprawcy przekupstwa w sektorze publicznym)
występowały w przeszłości także w innych systemach prawnych państw europejskich, w tym
Państw–Stron Konwencji OECD 2393. W niektórych państwach obowiązują one do dziś. Grupa
Robocza OECD podczas oceny zgodności systemów prawnych Państw-Stron z Konwencją
OECD konsekwentnie stoi na stanowisku, zgodnie z którym bezkarność sprawcy przekupstwa
zagranicznego funkcjonariusza publicznego pozostaje w sprzeczności z przepisami
Konwencji i rekomendują ich usunięcie z systemów prawnych. Stanowisko to doprowadziło
do usunięcia podobnych klauzul z systemów prawnych Bułgarii i Węgier 2394.
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W tym kontekście należy jednak zauważyć, że jedna z autorek czołowego komentarza
do Konwencji OECD, Ingeborg Zerbes, stoi na stanowisku, iż kryminalno-polityczne racje,
stojące za klauzulami bezkarności dla sprawców przekupstwa w sektorze publicznym są
zasadne i nie jest rzeczą Konwencji kwestionowanie takich instytucji 2395. Autorka stoi jednak
na stanowisku, iż wątpliwe jest utrzymywanie w tym kontekście uprzywilejowanie wyłącznie
sprawcy przekupstwa 2396.
1.4. Ocena własna mechanizmów rozerwania solidarności sprawców przestępstw
korupcyjnych.
Rozpoczynając własną ocenę funkcjonujących w polskim systemie prawnym
mechanizmów rozerwania solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych, wypada
rozpocząć od podzielenia poglądu L. Tyszkiewicza, iż dokonywanie takiej oceny powinno
dokonywać się w duchu „realnego idealizmu”, a nie „abstrakcyjnego idealizmu”. Zastrzeżenia
moralno-etyczne wobec tych mechanizmów, choć istotne, nie powinny jednak przesłaniać
podstawowego horyzontu rozważań, jakim powinna być odpowiedź na pytanie, czy są one
w istocie skuteczne i czy pozwalają na zmniejszenie przestępczości korupcyjnej w naszym
kraju. W moim przekonaniu nie jest szczególnie nagannym z moralnego punktu widzenia
posługiwanie się przez państwo w określonych sytuacjach, do określonych rodzajów
przestępczości, pewnymi mechanizmami, które dają nadzieję na jej zmniejszenie, nawet za
cenę rezygnacji z pociągnięcia do odpowiedzialności karnej niektórych kategorii przestępców
(bądź zmniejszenie zakresu ich odpowiedzialności). Takim rodzajem przestępczości jest
w mojej ocenie przestępczość korupcyjna, zwłaszcza mająca miejsce w instytucjach
publicznych. Należy ona bowiem do szczególnie trudnych do wykrycia i udowodnienia,
z powodów, które były już przedstawione powyżej. Zwykłe środki jakimi dysponują organy
ścigania, wobec przestępstw korupcyjnych często pozostają bezradne. Dlatego też chcąc
skutecznie walczyć z plagą korupcji (która w moim przekonaniu jest jednym
z najistotniejszych problemów społecznych w Polsce) należy stworzyć pewne szczególne
mechanizmy prawnokarne. Warunkiem powinna być jednak – w mojej ocenie – zgodność
omawianych

instytucji

z

wiążącymi

Rzeczpospolitą

Polską

unormowaniami

międzynarodowymi oraz pozytywna ocena ich skuteczności. Poza tym mechanizmy owe nie
mogą prowadzić do naruszenia podstawowych zasad gwarancyjnych prawa karnego. Z tego
też powodu w moim przekonaniu dużo łatwiej jest zaakceptować istnienie w polskim
2395
2396

Tamże, s. 119.
Tamże.
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systemie prawa karnego omawianych instytucji, niż np. szerokie stosowanie przez organy
ścigania podsłuchu oraz prowokacji policyjnej (w szczególności w sytuacjach, gdy to owe
organy w istocie „tworzą” przestępstwa korupcyjne, czego liczne przypadki miały miejsce
w Polsce).
Jak wynika z informacji przekazanych przez Prokuraturę Generalną ekspertom Grupy
Roboczej OECD, praktyczne zastosowanie klauzuli bezkarności z art. 229 § 6 k.k. jest duże –
w roku 2010 zastosowano ją w 361 przypadkach, zaś w roku 2011 w 430 przypadkach 2397.
Według oceny Prokuratury Generalnej, denuncjacje na podstawie art. 229 § 6 k.k.
doprowadziły do wielu zakończonych sukcesem postępowań karnych 2398. Ponadto, jak
wynika z badań socjologicznych nad instrumentami zwalczania korupcji, przeprowadzonych
wśród prokuratorów w roku 2005, klauzule bezkarności w stosunku do sprawców przestępstw
korupcyjnych „czynnych” jako właściwe oceniło 68% respondentów (przy 27% ocen
negatywnych) 2399. Podobnie, 76% badanych prokuratorów odpowiedziało pozytywnie na
pytanie, czy odstąpienie od karania osoby, która przyznała się do przekupstwa, uczyni
zwalczanie korupcji bardziej efektywnym (przy 20% odpowiedzi negatywnych) 2400. W końcu,
na pytanie czy odstąpienie od karania osoby, która przyznała się do przekupstwa może
wpłynąć na ograniczenie korupcji, pozytywnie odpowiedziało 64% badanych prokuratorów
(przy 27% odpowiedzi negatywnych) 2401. W środowisku prokuratorskim zdecydowanie
przeważa więc pozytywna ocena omawianych klauzul. Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie
o zasadność wprowadzenia instytucji bezkarności nie udziela zaś autor najobszerniejszych jak
dotychczas badań praktyki prokuratorskiej w tym zakresie Paweł Bachmat. Informacje
Prokuratury Generalnej, wskazujące na wysoką liczbę (sięgającą kilkuset rocznie)
przypadków ich stosowania, w połączeniu ze zdecydowanie pozytywną oceną w środowisku
prokuratorów, pozwalają na wyciągnięcie ostrożnych, lecz pozytywnych wniosków co do
zasadności ich wprowadzenia do polskiego systemu prawnego. Bez wątpienia zaś, w moim
przekonaniu, instytucja w aktualnym kształcie, jest dużo skuteczniejsza niż proponowana
alternatywnie formuła nadzwyczajnego złagodzenia kary, które nie stanowi praktycznie
2397

Zob. OECD, Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Poland, June 2013,
s. 15.
2398
Tamże.
2399
Zob. A. Kubiak, Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji. Raport z badań, Fundacja Batorego 2005,
raport dostępny na stronie internetowej http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1,
s. 47.
2400
Tamże, s. 48.
2401
Tamże.
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żadnej

zachęty

dla

sprawców

przekupstwa

i

kupna

wpływów

do

denuncjacji

współuczestników koniecznych ich przestępstwa. W końcu, oceniając omawianą instytucję,
nie sposób zauważyć także jej edukacyjnego i prewencyjnego oddziaływania na osoby,
pragnące poddać się korupcyjnym wpływom. W tym sensie, omawiane klauzule, zamiast
zaufania, tworzą nieufność pomiędzy sprawcami przestępstw korupcyjnych, co także może
przyczyniać się do ograniczania zjawisk korupcyjnych poprzez zwiększenie ilości odmów
przyjmowania korzyści lub ich obietnic.
W następnej kolejności należy odnieść się do podnoszonych wątpliwości co do
zgodności

omawianych

instytucji

z

unormowaniami

prawa

międzynarodowego

i europejskiego. Wydaje się, że są one zasadne, w szczególności gdy dotyczą one bezkarności
sprawcy przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego (art. 229 § 6 w zw.
z § 5 k.k.). Polski system prawny jest poddawany w tym zakresie stałej krytyce ze strony
ekspertów Grupy Roboczej OECD. W moim przekonaniu jest ona trafna. Celem Konwencji
OECD jest stworzenie skutecznych mechanizmów zwalczania korupcji w międzynarodowych
transakcjach handlowych (korupcji transgranicznej). Korupcja transgraniczna jest patologią
szczególnie trudną do zwalczania. Żadne z państw z osobna (państwo macierzyste sprawcy
przekupstwa oraz państwo macierzyste przekupywanego funkcjonariusza publicznego) nie ma
bowiem – co do zasady – możliwości przeprowadzenia skutecznego postępowania karnego
w stosunku do obu stron korupcyjnej interakcji. Państwo macierzyste funkcjonariusza posiada
wprawdzie jurysdykcję (najczęściej na zasadzie terytorialności) nad tymi osobami, jednak
sprawca przekupstwa zazwyczaj w nim nie przebywa i jego ściganie przez nie wiązać się
musi

ze

stosowaniem

skomplikowanych

mechanizmów

międzynarodowej

pomocy

w sprawach karnych (ekstradycja, europejski nakaz aresztowania), niekiedy niemożliwych do
zastosowania (występujące w wielu systemach prawnych zakazy ekstradycji własnych
obywateli). Z kolei państwo macierzyste sprawcy przekupstwa zazwyczaj nie posiada
jurysdykcji (a tym bardziej faktycznej możliwości ścigania) zagranicznego funkcjonariusza
publicznego. Z tego względu nakazuje się Państwom-Stronom Konwencji OECD
wprowadzenie
publicznego.

penalizacji
Obligatoryjna

sprawców

przekupstwa

zagranicznego

rezygnacja

ze

takich

ścigania

funkcjonariusza

sprawców,

wynikająca

z zastosowania wobec nich klauzuli bezkarności prowadzi do rezultatów sprzecznych
z przepisami Konwencji przy prawdopodobnym braku korzyści w postaci skazania
zagranicznego funkcjonariusza publicznego. Polskie organy ścigania nie będą bowiem – co
do zasady – posiadały jurysdykcji nad czynem zagranicznego funkcjonariusza publicznego,
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jego zadenuncjowanie przez osobę wręczającą mu łapówkę nie przyniesie więc zamierzonego
efektu, zwłaszcza, iż żadne normy prawa międzynarodowego nie nakładają w takiej sytuacji
na Rzeczpospolitą Polską obowiązku przekazania państwu macierzystemu zagranicznego
funkcjonariusza

informacji

o

denuncjacji

oraz

materiałów

z

postępowania

przygotowawczego. W stosunku więc do typu czynu zabronionego z art. 229 § 5 k.k.,
klauzula bezkarności nie posiada żadnego polityczno-kryminalnego uzasadnienia, a jej
utrzymywanie pozostaje ponadto w sprzeczności z przepisami Konwencji OECD. Nie można
również zgodzić się z argumentami dotyczącymi naruszenia konstytucyjnej zasady równości
(art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) w sytuacji ewentualnego wyłączenia możliwości stosowania
klauzuli bezkarności w stosunku do sprawcy przestępstwa przekupstwa zagranicznej osoby
pełniącej funkcję publiczną. Należy bowiem podkreślić, iż – jak podkreśla się
w ustabilizowanym

orzecznictwie

Trybunału

Konstytucyjnego

i

doktrynie

prawa

konstytucyjnego – „równość oznacza także akceptację różnego traktowania różnych
adresatów, bo równe traktowanie przez prawo tych samych podmiotów pod pewnymi
względami oznacza z reguły różne traktowanie tych samych podmiotów pod innym
względem” 2402. Istotne jednak jest, by zróżnicowanie sytuacji prawnej adresatów normy
prawnej było usprawiedliwione, a zatem by nie było oparte na arbitralnych kryteriach.
W moim przekonaniu istota instytucji bezkarności sprawcy „czynnego” przestępstwa
korupcyjnego, która nie jest instytucją o charakterze gwarancyjnym, lecz przemawiają za nią
wyłącznie racje polityczno-kryminalnej, w żadnej mierze nie wyklucza jej zróżnicowanej
aplikacji w stosunku do podmiotów znajdujących się w różnej sytuacji prawnej. Różnica ta
może wynikać w szczególności z odmienności w zakresie adresata udzielanej lub
obiecywanej korzyści. Ponieważ omawiana instytucja stanowi wyłącznie instrument polityki
kryminalnej, to ustawodawca może ograniczyć jej stosowanie do takich osób, w przypadku
których jej stosowanie może przynieść jakikolwiek efekt w postaci zerwania solidarności
sprawców korupcyjnej interakcji, skutkujący możliwością skutecznego ścigania przynajmniej
jednej z tych strony. Efektu takiego – jak wykazano powyżej – nie zapewnia i zapewniać nie
może aplikacja omawianej instytucji do osoby przekupującej zagraniczną osobę pełniącą
funkcję publiczną, ponieważ denuncjacja z jej strony osoby przyjmującej łapówkę nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów ze względu na brak prawnych i faktycznych możliwości
jej ścigania przez organy państwa polskiego.

2402

Zob. P. Tuleja [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, wyd. 4, Warszawa 2002, s. 115.
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W konsekwencji, w moim przekonaniu za słuszne należy uznać rekomendacje Grupy
Roboczej OECD, postulujące wyłączenie możliwości stosowania klauzuli bezkarności
w stosunku do osób udzielających (obiecujących udzielić) korzyści osobie pełniącej funkcję
publiczną w państwie obcym lub organizacji międzynarodowej. Odpowiednia interwencja
ustawodawcza doprowadzić powinna do uzgodnienia omawianych przepisów z przepisami
Konwencji OECD. Nie będzie zaś naruszała konstytucyjnej zasady równości.
W moim więc przekonaniu, funkcjonujące w polskim systemie prawnym klauzule
bezkarności należy ocenić na obecnym etapie pozytywnie, z zastrzeżeniem konieczności
wyłączenia możliwości stosowania klauzuli z art. 229 § 6 k.k. w stosunku do zagranicznych
osób pełniących funkcje publiczne. Ponieważ jednak stanowią one przykład instrumentu
polityki kryminalnej, ich skuteczność powinna być stale monitorowana i poddawana
okresowym ocenom, także ze strony środowiska naukowego.
2. Przesłanki zastosowania klauzul bezkarności.
Wszystkie przepisy statuujące klauzule niepodlegania karze (bezkarności) za
przestępstwa korupcyjne „czynne” mają podobne brzmienie językowe. Przykładowo, zgodnie
z art. 229 § 6 k.k., nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli
korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą
funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania
przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się
dowiedział. Przepisy te ustanawiają przesłanki zastosowania omawianych klauzul, które
muszą zostać spełnione kumulatywnie. Jak trafnie zauważa P. Bachmat, pierwszym,
wstępnym warunkiem zastosowania omawianej instytucji (niezależnie którego typu
przestępstwa korupcyjnego ona dotyczy) jest realizacja przez sprawcę wszystkich znamion
strony przedmiotowej i podmiotowej danego typu czynu zabronionego (przekupstwa lub
kupna wpływów), przede wszystkim jego znamienia czynnościowego 2403. Dopiero zatem po
tym ustaleniu można badać zaistnienie pozostałych przesłanek omawianej instytucji.
Przesłanki opisywanej instytucji należy interpretować ściśle, bowiem stanowi ona
instytucję wyjątkową (exceptiones non sunt extendedae). Z drugiej jednak strony, nie można
wprowadzać w drodze wykładni dodatkowych przesłanek jej stosowania, nie przewidzianych
wprost przez ustawodawcę, gdyż stanowiłoby to działanie prawotwórcze, i to na niekorzyść
2403

P. Bachmat, Uregulowania…, s. 169-170.
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sprawcy

czynu

zabronionego.

W

szczególności

podzielić

należy

jednomyślnie

reprezentowany w doktrynie prawa karnego pogląd, zgodnie z którym w myśl omawianych
przepisów jest „[…] obojętne, jakie cele, motywy czy pobudki skłoniły sprawcę do
zawiadomienia o popełnionym przestępstwie” 2404. Ustawodawca nie wprowadził bowiem do
omawianych klauzul wymogu dobrowolności działania sprawcy, charakterystycznej dla
instytucji czynnego żalu 2405. Celem takiego zabiegu jest zapewnienie wyższej skuteczności
opisywanych unormowań. Jak słusznie wskazuje P. Bachmat, „ustawa kładzie nacisk na
obiektywne

efekty

współpracy,

takie

jak

uzyskanie

informacji

o

popełnionych

przestępstwach, nieznanych dotychczas organom ścigania, które pozwalają następnie
pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawców biernej strony korupcji. Czystość intencji
informatora nie ma w tym przypadku znaczenia. W szczególności nie jest istotne, czy decyzja
sprawcy-informatora o podjęciu współpracy z organami ścigania była podyktowana
motywami zasługującymi na pozytywną ocenę moralną, np. wyrzutami sumienia czy chęcią
przeciwdziałania korupcji. Szczera, prawdziwa skrucha nie jest w ogóle wymagana. Na
gruncie tych uregulowań sprawca czynnej strony korupcji może skutecznie poinformować
organy ścigania o popełnieniu przestępstwa i skorzystać w zamian za to z bezkarności,
kierując się np. chęcią zemsty na korupcyjnym partnerze, który przyjął łapówkę, nie wywiązał
się ze złożonej obietnicy, a na koniec odmówił zwrotu udzielonej korzyści” 2406. Podobne
rozwiązania przyjęte zostały w instytucjach zbliżonych do omawianej, w szczególności
instytucji tzw. małego świadka koronnego (art. 60 § 3 i 4 k.k.) 2407 czy świadka koronnego 2408.
Taką decyzję ustawodawcy należy uznać za trafną, wprowadzenie wymogu dobrowolności
działania sprawcy w praktyce sprawiłoby, że omawiana instytucja stosowana byłaby
niezwykle rzadko, a zatem, iż nie odniosłaby oczekiwanych skutków.
Ze względu na zasady wykładni prawa karnego, za niedopuszczalne należy uznać
wyrażane niekiedy w doktrynie prawa karnego stanowisko, wprowadzające dodatkowy
wymóg zastosowania klauzul bezkarności, jakim jest nakaz konsekwentnego podtrzymywania
przez sprawcę wyjaśnień złożonych w toku postępowania przygotowawczego oraz

2404

Por. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 188. Inaczej: A. Zdanowska, Bezkarność…, s. 88.
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 187.
2406
Tamże, s. 188.
2407
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 187.
2408
Por. art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr
36, poz. 232 z późn. zm.
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potwierdzenia ich przed sądem 2409. Jest ono uzasadniane przede wszystkim względami natury
funkcjonalnej, a także analogią do instytucji z art. 60 § 3 i 4 k.k., na gruncie której
orzecznictwo sądowe dopuściło wprowadzenie dodatkowego wymogu, nieprzewidzianego
wprost przez ustawodawcę 2410. Zdaniem J. Lachowskiego, „[…] stosowanie art. 229 § 6 k.k.
w przypadku odwołania wcześniejszego zawiadomienia oraz oświadczeń dotyczących
istotnych okoliczności przestępstwa wypacza ratio legis tego uregulowania” 2411.
Za trafny należy jednak, w moim przekonaniu, uznać pogląd przeciwny w tym
zakresie, choć jest on mniejszościowy w nauce prawa karnego 2412. Należy bowiem
podkreślić, iż stanowisko większościowe, wprowadzające dodatkową, nieprzewidzianą
wprost przez ustawodawcę przesłankę stosowania omawianych instytucji, stanowi w istocie
prawotwórstwo, a nie wykładnię, i to na niekorzyść sprawcy czynu zabronionego.
Wprowadza bowiem zawężenie korzystnej dla niego instytucji, nie wynikające z tekstu samej
ustawy 2413. Kontrowersje dotyczące omawianej kwestii występowały już na gruncie m.k.k.
z 1946 r. i znane były ustawodawcy, który nie zdecydował się jednak na wprowadzenie
unormowania w tym zakresie. Uznać więc należy, iż jego stosowanie przez sądy naruszałoby
podstawowe zasady interpretacji prawa karnego. Względy gwarancyjne powinny tu
przeważać nad racjami natury polityczno-kryminalnej. Ponadto, jak wskazywano w nauce na
gruncie małego kodeksu karnego, zaakceptowanie omawianego stanowiska mogłoby także
prowadzić do naruszenia zasady prawdy materialnej oraz prawa do obrony.
2.1. Przyjęcie korzyści majątkowej, korzyści osobistej, obietnicy korzyści
majątkowej lub obietnicy korzyści osobistej.
Pierwszym warunkiem zastosowania omawianych klauzuli bezkarności jest przyjęcie
przez sprawcę przestępstwa sprzedajności lub sprzedaży wpływów (odpowiadającego
przestępstwu osoby, mającej skorzystać z klauzuli) korzyści majątkowej, korzyści osobistej,
obietnicy korzyści majątkowej lub obietnicy korzyści osobistej (a zatem realizacja przez
niego znamienia czynnościowego „własnego” przestępstwa). Sprawca przekupstwa lub kupna
2409

Takie stanowisko wyrażają na gruncie aktualnie obowiązującego stanu prawnego m. in.: J. Lachowski [w:]
Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 89 do art. 229; P. Bachmat,
Uregulowania…, s. 181-183; R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 32.
2410
Por. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 181-183 i przywołane przez tego Autora orzecznictwo Sądu
Najwyższego.
2411
J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 89 do art. 229.
2412
Zob. m. in.: P. Wiatrowski, Łapownictwo…, s. 66.
2413
Podobny pogląd na gruncie art. 47 małego kodeksu karnego wypowiadali H. Rajzman oraz J. Smoleński –
por. C. Nowak, Szczególne…, s. 250.
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wpływów nie może zatem skorzystać z instytucji bezkarności, jeżeli spotka się z odmową
przyjęcia łapówki (lub jej obietnicy) 2414. Jak trafnie wskazuje P. Bachmat, „powyższe
założenie jest całkiem zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę ratio legis komentowanych
przepisów. Ich ostrze skierowane jest przeciwko osobom występującym po biernej stronie
korupcyjnych zależności, tj. decydentom, którzy w zamian za łapówkę nadużywają swojej
pozycji, stanowiska w interesie prywatnym z pogwałceniem szeroko rozumianego interesu
publicznego. To ich zachowanie pozostaje w ocenie ustawodawcy bardziej społecznie
szkodliwe. Przekupujący, choć sam również popełnia przestępstwo, może pozostać bezkarny.
W zamian musi jedynie dostarczyć organom ścigania informacji niezbędnych do tego, aby
pociągnąć do odpowiedzialności decydenta, który nadużywa swojej funkcji, pozycji czy
stanowiska. Na taki układ idzie państwo, które w zamian za umożliwienie pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa właściwego biernej stronie korupcji godzi się
– patrząc z procesowego punktu widzenia – na zmianę statusu sprawcy czynnej strony
korupcji ze współoskarżonego na świadka. Zupełnie inaczej przyjdzie ocenić sytuację,
w której

tylko

przekupujący

popełnia

przestępstwo,

natomiast

zachowanie

osoby

przekupywanej pozostaje w świetle obowiązujących przepisów legalne. Z punktu widzenia
kalkulacji państwa, jaka legła u podstaw wprowadzenia przepisów […] przekupujący nie ma
wówczas nic do zaoferowania. Nie dysponując ekwiwalentem w postaci wymaganych
informacji, których posiadanie, a następnie przekazanie organom ścigania warunkuje
możliwość skorzystania z przywileju bezkarności, co oczywiste nie może stać się
beneficjentem tego przywileju” 2415. Ponadto celem wprowadzenia omawianego warunku była
chęć zapobieżenia pomówień (fałszywych oskarżeń) pod adresem osób pełniących funkcje
publiczne (oraz innych podmiotów zdatnych do ponoszenia odpowiedzialności karnej za
przestępstwa sprzedajności i sprzedaży wpływów) ze strony osób zawiedzionych faktem
nieprzyjęcia przez nie oferty korupcyjnej 2416.
Językowe ukształtowanie brzmienia omawianej przesłanki w klauzulach bezkarności
dalekie jest od doskonałości, co skutkuje wątpliwościami doktryny prawa karnego co do jej
znaczenia. Ustawodawca posłużył się bowiem sformułowaniem „korzyść majątkowa lub
osobista albo ich obietnica zostały przyjęte”, a zatem zaimkiem dzierżawczym „ich” (w
liczbie mnogiej) zamiast „jej” (w liczbie pojedynczej) w odniesieniu do obietnicy
2414

Zob. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 170.
P. Bachmat, Uregulowania..., s. 170-171.
2416
Tamże, s. 171.
2415
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korzyści 2417. To samo dotyczy liczby mnogiej użytej w czasowniku „zostały” przyjęte
(zamiast „została” przyjęta) 2418. Jak trafnie zauważa R.A. Stefański, „w ustawie dla przyjęcia
obietnicy korzyści użyto liczby mnogiej, czyli odczytując to dosłownie, należałoby przyjąć,
że chodzi o przyjęcie zarówno korzyści majątkowej, jak i osobistej [powinno być –
o przyjęcie zarówno obietnicy korzyści majątkowej, jak i osobistej – dop. M.I.], co znacznie
ograniczyłoby, a wręcz zniwelowało znaczenie tego przepisu, gdyż miałby on zastosowanie
tylko do tych sytuacji, gdy udzielana jest [powinno być - obiecywana jest – dop. M.I.] korzyść
majątkowa i osobista, co ma miejsce niezmiernie rzadko” 2419. Należy jednak zgodzić się
z Autorem, gdy stwierdza, iż „[…] trzeba przyjąć, że ustawodawca popełnił błąd
gramatyczny, posługując się zaimkiem <<ich>>, zamiast użyć zaimka <<jej>>. To samo
dotyczy liczby mnogiej na określenie przyjętej korzyści” 2420. Wykładnia literalna omawianej
przesłanki doprowadziłaby zatem do wypaczenia ratio legis klauzul bezkarności, poprzez
brak

możliwości

ich

praktycznego

zastosowania.

Taki

rezultat

interpretacji

jest

niedopuszczalny z punktu widzenia celów omawianej instytucji, dlatego też jest odrzucany
przez część autorów 2421. Według A. Barczak-Oplustil zatem, „dla realizacji przesłanki
zawartej w tym przepisie wystarczy, iż osoba pełniąca funkcję publiczną przyjmie: korzyść
majątkową lub korzyść osobistą (albo/lub) obietnicę korzyści majątkowej lub obietnicę
korzyści osobistej” 2422. Pogląd ten należy zaakceptować, nie podzielając wątpliwości w tym
zakresie wyrażonych przez J. Lachowskiego, zdaniem którego „[…] niestety jest to wykładnia
sprzeczna z literalnym brzmieniem tego uregulowania, aczkolwiek korzystna dla sprawcy.
Wydaje się, że wszelkie wątpliwości usunąć może jedynie odpowiednia zmiana
legislacyjna” 2423. W sytuacji bowiem instytucji działającej na korzyść sprawcy (takiej jak
omawiana klauzula bezkarności), możliwe jest odstąpienie od rezultatów interpretacji
językowej i zastąpienie ich wynikami wykładni funkcjonalnej, rozszerzającej zakres danej
instytucji. Należy jednak zgodzić się z J. Lachowskim i P. Bachmatem, że omawiana kwestia
2417

Por. R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.), Prokuratura i Prawo z 2004 r., Nr
5, s. 17; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 25 do art. 229, s. 1183; J. Lachowski [w:]
Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 83 do art. 229.
2418
R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej…, s. 17.
2419
Tamże.
2420
Tamże.
2421
Zob. R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej…, s. 17; A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll,
teza 25 do art. 229, s. 1183.
2422
A. Barczak-Oplustil [w:] Kodeks…Tom II, red. A. Zoll, teza 25 do art. 229, s. 1183.
2423
J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 83 do art. 229.
Podobny postulat de lege ferenda wysuwa również P. Bachmat, Uregulowania…, s. 172.
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powinna zostać rozstrzygnięta przez ustawodawcę w drodze odpowiedniej nowelizacji
przepisów zawierających omawiane klauzule.
2.2. Zawiadomienie o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw
i ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa.
Drugi warunek zastosowania omawianej instytucji określony został w ustawie jako
„zawiadomienie o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw i ujawnienie
wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa”. Faktem, o którym mowa jest oczywiście
przyjęcie korzyści albo jej obietnicy przez podmiot zdatny do ponoszenia odpowiedzialności
karnej za przestępstwo sprzedajności lub sprzedaży wpływów.
Podmiotem, wobec którego ma dokonać się zawiadomienie o przyjęciu łapówki oraz
ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa, jest „organ powołany do ścigania
przestępstw”. Jak trafnie podkreśla P. Bachmat, pojęcie to należy rozumieć jako „organ, który
został upoważniony na podstawie stosownych przepisów do prowadzenia śledztwa lub
dochodzenia” 2424. Według autora, „kodeks postępowania karnego określa wprost lub przez
odesłanie do właściwych ustaw lub rozporządzeń, które organy zostały do tego
powołane” 2425. Organami takimi są przede wszystkim – stosownie do treści przepisów k.p.k.
– Policja i prokuratura. Organy te posiadają ogóle upoważnienie do ścigania wszystkich
kategorii przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych. Kolejnym organem, o którym mowa
w omawianych przepisach, jest Żandarmeria Wojskowa, która posiada kompetencje do
ścigania przestępstw w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. W dalszej
kolejności należy zwrócić uwagę na organy, nieposiadające uprawnień do ścigania wszystkich
kategorii przestępstw, lecz jedynie niektórych, w tym przestępstw korupcyjnych. Należą do
nich następujące podmioty: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Straż Graniczna, przy czym jedynie kompetencje CBA posiada pełne
upoważnienie do ściganie wszystkich przestępstw korupcyjnych, zaś ABW i SG jedynie
przestępstw popełnionych przez określone kategorie podmiotów 2426. Omawianego warunku
nie spełnia zatem wypełnienie go przed innym organem, na przykład przed sądem
powszechnym czy dyscyplinarnym 2427.

2424

P. Bachmat, Uregulowania…, s. 173.
Tamże.
2426
Por. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 175-176.
2427
R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 340.
2425
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Przez „zawiadomienie” należy rozumieć wszelkie formy przekazania organom
ścigania informacji o przyjęciu łapówki lub jej obietnicy. Jak trafnie zauważa R.A. Stefański,
„ustawa nie określa formy, w jakiej ma być dokonane zawiadomienie o fakcie dania łapówki,
co oznacza, że może być dokonane w dowolnej formie, a więc pisemnie lub ustnie do
protokołu, na przykład przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie (art. 143 § 1 k.p.k.),
przesłuchania w charakterze podejrzanego w innej sprawie. Nieistotne jest, czy zostało
dokonane samorzutnie przez zgłoszenie się do organu ścigania, czy zostanie złożone […]
w formie wyjaśnienia w związku z innym zarzutem, co do którego toczyło się postępowanie
przygotowawcze” 2428. Zawiadomienie może się również dokonać w formie innej,
odbiegającej od kodeksowej, np. listu, e-maila czy rozmowy telefonicznej 2429 (zwłaszcza, że
Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło specjalną infolinię do zgłaszania przypadków
korupcji). Wymogu, o którym mowa, nie spełnia jednak zgłoszenie anonimowe 2430, ponieważ
w takim przypadku nie można ustalić, kto jest jego autorem – a zatem kto miałby skorzystać
z klauzuli bezkarności. Jak trafnie wskazuje P. Bachmat, skoro ustawa nie wprowadza
żadnych rozróżnień co do formy zawiadomienia, to lege non distiguente należy uznać, że
możliwe jest nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie zawiadomienie organu ścigania – np. za
pośrednictwem adwokata czy instytucji czy organu niepowołanego do ścigania przestępstw
(np. instytucji, w której zatrudniona jest osoba, która przyjęła łapówkę) 2431. Za takim ujęciem
przemawiają także względy natury funkcjonalnej – nieracjonalnym byłaby bowiem odmowa
zastosowania omawianej instytucji np. wobec pacjenta, który ujawnił fakt wręczenia łapówki
lekarzowi dyrektorowi szpitala z intencją, by ten przekazał zawiadomienie organom
ścigania 2432. Należy jednak stwierdzić, że w tym ostatnim przypadku należy jednoznacznie
ustalić, że intencją przekupującego, informującego taki organ lub instytucję, było to, aby taka
informacja przekazana została organowi powołanemu do ścigania przestępstw korupcyjnych.
Brak takiego zamiaru sprawia, że nie sposób jest mówić o „zawiadomieniu” organu ścigania.
Przez „ujawnienie wszystkich istotnych elementów przestępstwa” rozumieć należy
przekazanie organowi powołanemu do ścigania przestępstw wszelkich informacji, zarówno
2428

R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 340. Inaczej: A. Zdanowska, Bezkarność…, s. 87-88, zdaniem którym przez
„zawiadomienie”, o którym mowa w opisywanych klauzulach należy rozumieć wyłącznie czynność procesową
określoną w przepisach k.p.k.
2429
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 177.
2430
Por. T. Chrustowski, Prawne…, s. 118.
2431
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 178-179.
2432
Tamże, s. 179.
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tych umożliwiających rozpoznanie ustawowych znamion czynu zabronionego (przy czym
należy zgodzić się z tymi przedstawicielami nauki prawa karnego, którzy wymagają, by były
to znamiona czynu zarówno osoby przekupującej, jak i przekupywanej) 2433, jak i dotyczących
czynników „[…] oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, a także te okoliczności, które
wpływają na wymiar kary, w tym czas, miejsce i sposób popełnienia przestępstwa” 2434. Będą
to w szczególności informacje związane z rodzajem i wysokością łapówki, sprawą,
w związku z którą łapówka została wręczona, oraz – co oczywiste – osobą, która korzyść lub
jej obietnicę przyjęła. Jak trafnie zauważa P. Bachmat, „przez <<istotne okoliczności>>
przestępstwa należy rozumieć takie informacje, które umożliwiają postawienie zarzutów
konkretnym osobom, a także mogą się przyczynić do ustaleń pozwalających na wyjaśnienie
sprawy i jej zakończenie sporządzeniem aktu oskarżenia. Oznacza to konieczność podania
przez sprawcę-informatora wszystkich znanych mu faktów związanych z popełnieniem
przestępstwa, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej zarówno jego
osoby, jak i osób z nim współdziałających oraz ustalenia ich rzeczywistej roli w popełnieniu
przestępstwa” 2435. Ustawa wymaga od sprawcy, by podał on „wszystkie” istotne okoliczności
popełnienie przestępstwa, tak więc zatajenie choćby jednej z nich uniemożliwia skorzystanie
z instytucji bezkarności 2436. Zdaniem R.A. Stefańskiego, „ujawnienie to nie może dotyczyć
tylko części z ogółu istotnych okoliczności znanych sprawcy. Nie jest wystarczające
zrelacjonowanie przez sprawcę tylko niektórych okoliczności lub fragmentów zdarzeń, na
przykład korzystnych dla sprawcy lub osób z nim współdziałających, a zatajenie innych,
jeżeli dysponował wiedzą w tym zakresie” 2437. W szczególności należy uznać, że
w przypadku działania w warunkach czynu ciągłego (a zatem przy podjęciu dwóch lub więcej
zachowań korupcyjnych, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego
zamiaru – por. art. 12 k.k.) dla skorzystania z instytucji bezkarności konieczne będzie podanie
przez sprawcę istotnych okoliczności związanych z wszystkimi zachowaniami składającymi
się na czyn ciągły2438. Podobnie, nie może skorzystać z omawianej instytucji osoba, która
poinformowała organy ścigania wyłącznie o fakcie przyjęcia przez osobę przekupywaną

2433

Zob. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 179-180.
J. Lachowski [w:] Kodeks…Część szczególna. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 85 do art. 229.
2435
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 180.
2436
R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 342; P. Bachmat, Uregulowania…, s. 180.
2437
Zob. R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 342.
2438
Zob. Z. Ćwiąkalski, Ujawnienie…, s. 34; R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 342; P. Bachmat,
Uregulowania…, s. 180.
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obietnicy korzyści przy zatajeniu faktu późniejszego udzielenia samej korzyści 2439.
2.3. „Zanim organ ten o nim się dowiedział”.
Zawiadomienie organu ścigania o fakcie przyjęcia łapówki (lub jej obietnicy)
i ujawnienie mu wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa, przyniesie skutek w postaci
możliwości zastosowania danej klauzuli bezkarności tylko, jeżeli nastąpi w określonym
w ustawie momencie – verba legis: „zanim organ ten o nim się dowiedział”. Należy
zauważyć, że chodzi tu o wiedzę organu o fakcie przyjęcia korzyści albo jej obietnicy.
Wcześniejsze posiadanie przez organ ścigania wiadomości o przyjęciu łapówki bądź jej
obietnicy wyklucza zatem zastosowanie omawianej instytucji.
Przepis ten w istocie wprowadza również wymóg, by informacje, przekazane przez
przekupującego, nie były znane organowi ścigania z innego źródła przed momentem ich
przekazania 2440. Pojęcie „ujawnienia” należy więc rozumieć w sposób obiektywny 2441. Nie
jest bowiem zasadne premiowanie sprawcy-informatora, który „[…] jedynie potwierdza
wiedzę, jaką organ już dysponuje, nawet wtedy, gdy w swoim subiektywnym, aczkolwiek
błędnym, przekonaniu zakłada, że ujawnia przed organem okoliczności nowe” 2442.
W doktrynie prawa karnego niemal powszechnie przyjmuje się, że dla spełnienia
omawianej przesłanki nie jest wymagane, by dany organ ścigania w ogóle nie posiadał
jakichkolwiek informacji na temat przyjęcia łapówki przez osobę przekupywaną, lecz by nie
posiadał wiedzy o charakterze procesowym (a zatem udokumentowanej dowodami
w rozumieniu k.p.k.) – natomiast wiedza o charakterze wyłącznie operacyjnym nie wyłącza
zastosowania klauzuli bezkarności 2443. Pogląd taki jest w moim przekonaniu słuszny. Tylko
bowiem wiedza udokumentowana w sposób procesowy daje organowi ścigania podstawę do
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego – a co za tym idzie
wszczęcia postępowania karnego i ewentualnego postawienia zarzutu osobie przekupionej.
Poza tym, jak słusznie zauważa się w nauce, uprzedzające informacje ze źródeł
2439

Zob. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 180.
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 184.
2441
Tamże, s. 186.
2442
Tamże. Inaczej: J. Potulski [w:] System Prawa Karnego…Tom 9, red. L. Gardocki, s. 586-587, zdaniem
którego decydująca jest subiektywna świadomość denuncjatora.
2443
Tak m. in.: T. Chrustowski, Prawne…, s. 119; R.A. Stefański, Bezkarność…, s. 341; A. Zdanowska,
Bezkarność…, s. 84; B. Siudzińska-Dawid, Bezkarność…, s. 24; C. Nowak, Szczególne…, s. 255; P. Bachmat,
Uregulowania…, s. 187; P. Wiatrowski, Łapownictwo…, s. 65; J. Potulski [w:] System Prawa Karnego…Tom 9,
red. L. Gardocki, s. 587. Przeciwny pogląd w tym zakresie wyraża jedynie J. Lachowski [w:] Kodeks…Część
szczególna. Tom II, Nb. 88 do art. 229.
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nieoficjalnych, powodujące domysł lub przypuszczenie popełnienia przestępstwa, nie
powinny pozbawiać sprawców tych przestępstw skorzystania z dobrodziejstwa omawianej
instytucji, gdyż w przeciwnym razie jej działanie byłoby iluzoryczne, skoro żaden sprawca
nie podejmowałby ryzyka złożenia zawiadomienia, licząc się z możliwością, że organy
ścigania posiadają już wiedzę operacyjną co do faktu popełnienia przestępstwa 2444. Ścisła,
literalna wykładnia omawianej przesłanki, proponowana przez J. Lachowskiego, prowadzić
zatem mogłaby do znacznego zmniejszenia skuteczności instytucji bezkarności.
3. Prawnomaterialne i procesowe skutki zastosowania klauzul bezkarności.
Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, po spełnieniu przesłanek instytucji określonych
w omawianych przepisach, zawiadamiający ex lege nie podlegają karze, co rodzi
konsekwencje w sferze prawa materialnego oraz procesowego 2445.
3.1. Skutki w sferze prawa materialnego.
W doktrynie istnieją rozbieżności co do materialnoprawnych skutków klauzul
ustawowego niepodlegania karze. Według pierwszego poglądu, ich skutkiem jest wyłączenie
odpowiedzialności karnej z powodu uchylenia przez ustawę karalności czynu, ale nie jego
bezprawności 2446.

Zdaniem

P.

Bachmata,

„czyn

sprawcy-informatora

nadal

jest

przestępstwem, jest bezprawny, zawiniony i w pewnym stopniu społecznie szkodliwy i tylko
z uwagi na kalkulację sprawcy pozostaje bezkarny” 2447. L. Gardocki zauważa w tym
kontekście, iż „[…] stwierdzenie, że sprawca nie podlega karze, pozostawia pewien element
ujemnej oceny czynu, nie oznacza całkowitego jego usprawiedliwienia” 2448. Wedle ujęcia
alternatywnego (w moim przekonaniu trafnego), „ustawa przewiduje w określonych
wypadkach brak karalności czynu mimo zrealizowania przez niego wszystkich znamion
składających się na opis czynu zabronionego” 2449. Zdaniem W. Wróbla i A. Zolla, czyn
sprawcy, realizujący wprawdzie znamiona typu czynu zabronionego, lecz zrealizowany
w warunkach tzw. okoliczności wyłączających karalność (do których zalicza się m. in.
omawiane klauzule bezkarności) nie stanowi przestępstwa, pozbawiony jest bowiem jednego
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z elementów struktury przestępstwa, tj. karalności 2450. Konsekwentnie, należy przyjąć, że
orzeczenie sądowe lub prokuratorskie o niepodleganiu karze nie powinno wiązać się
z potępieniem sprawcy, tę funkcję zapewniają bowiem wyroki skazujące.
Ustawa karna przewiduje jednak – mimo braku karalności czynu sprawcydenuncjatora – zastosowanie wobec niego określonych środków. Chodzi tu w szczególności o
przewidzianą

w

art.

100

k.k.

możliwość

zastosowania

przepadku

jako

środka

zabezpieczającego 2451. Należy przy tym zauważyć, że przepis ten odnosi się do wszelkich
postaci przepadku, a zatem – w przypadku przestępstw przekupstwa i kupna wpływów – do:
przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa
(art. 44 § 2 k.k.) – którymi najczęściej będą konkretne przedmioty ucieleśniające korzyść
majątkową lub osobistą udzieloną osobie przekupywanej - oraz przepadku korzyści
majątkowej uzyskanej, choćby pośrednio, z przestępstwa albo jej równowartości (art. 45
§ 1 k.k.). W tej drugiej sytuacji będą to korzyści majątkowe uzyskane bezpośrednio lub
pośrednio z korupcji, a zatem przykładowo zyski z zamówienia publicznego, uzyskanego za
pomocą łapówki. W omawianych przypadkach nie znajdzie natomiast zastosowania
przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (art. 44 § 1 k.k.).
W przypadku przestępstw korupcyjnych „czynnych” bowiem, korzyści uzyskiwane przez
sprawców z ich procederu, rzadko przybierają formę ucieleśnioną (przedmiotów) i nie sposób
twierdzić, że pochodzą one bezpośrednio z przestępstwa. Do ich uzyskania konieczne jest
bowiem dalsze zachowanie osoby przekupywanej, między przestępstwem a korzyścią istnieje
więc ogniwo pośrednie, które wyklucza w tym przypadku „bezpośredniość” korzyści.
Należy jednak zauważyć za niektórymi przedstawicielami doktryny 2452, iż
uregulowanie art. 100 k.k. nie jest unormowaniem obligatoryjnym, lecz fakultatywnym,
a ponadto nie pozwala na pozbawienia sprawcy-denuncjatora przekupstwa lub kupna
wpływów wszelkich owoców popełnionego przez niego czynu zabronionego. Autorzy ci
wskazują jednak na inne funkcjonujące w systemie prawnym instytucje pozwalające na
osiągnięcie tego celu, który powinien być traktowany jako jeden z podstawowych celów
walki z korupcją, na co kładzie się szczególną wagę w antykorupcyjnych konwencjach
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międzynarodowych (w szczególności w Konwencji Narodów Zjednoczonych), Są to więc
przede wszystkim przepisy statuujące instytucje wznowienia postępowania, przewidziane
w odpowiednich kodeksach regulujących tryb postępowania przed sądami lub organami
administracji publicznej 2453. We wszystkich tych instytucjach jedną z przesłanek wznowienia
postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem lub decyzją jest dopuszczenie się
przestępstwa w związku z postępowaniem połączone z uzasadnioną podstawą do przyjęcia, że
mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia lub decyzji. Jednak nawet istnienie tych instytucji
nie zapewnia, iż każdy sprawca-denuncjator przestępstwa korupcyjnego „czynnego” zostanie
pozbawiony owoców swojego czynu zabronionego. Po pierwsze bowiem, nie ma pewności, iż
procedura

wznowienia postępowania

zostanie zastosowane

w każdym

przypadku

zastosowania omawianych klauzul bezkarności – organ prowadzący postępowanie karne nie
ma bowiem obowiązku występowania do właściwego organu z wnioskiem o wznowienie
postępowania

sądowego

czy

administracyjnego.

Po

drugie,

jak

trafnie

zauważa

L. Tyszkiewicz, „[…] pewne legalne korzyści mimo wręczenia łapówki nie będą odebrane,
np. uczciwie zdany egzamin na prawo jazdy albo zasadna decyzja o zezwoleniu na budowę,
czy nie będą mogły być odebrane, np. zabiegi chirurgiczne” 2454. W aktualnie obowiązującym
polskim systemie prawnym istnieje zatem – niewłaściwa w moim przekonaniu – sytuacja,
„[…] w której sprawca łapownictwa czynnego odnosi ze swojego przestępnego zachowania
podwójny zysk – unika kary oraz zachowuje możliwość korzystania z korzyści płynących z
jego czynu korupcyjnego” 2455. Moim zdaniem, wynika to z niedoskonałości polskiego
systemu pozbawiania sprawców przestępstw korupcyjnych owoców ich czynów. W tym
miejscu należy jedynie zasygnalizować, że wszelkie regulacje związane z pozbawianiem osób
zaangażowanych w korupcję korzyści płynących z ich czynów, powinny znajdować
zastosowanie również w przypadku sprawców przestępstw przekupstwa i kupna wpływów,
którzy zdecydują się zadenuncjować osoby przyjmujące od nich łapówki. Obligatoryjne
pozbawienie takich osób owoców czynów zabronionych redukowałoby w pewnym stopniu
zasadność zarzutów natury etyczno-moralnej związanych z klauzulami bezkarności
i pozwalałoby także na osiągnięcie pewnych efektów ogólnoprewencyjnych (symbolicznych),
wskazując społeczeństwu, iż nawet denuncjacja wspólników w korupcyjnym procederze nie
pozwala na zachowanie jego owoców przez denuncjatora.
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3.2. Skutki w sferze prawa procesowego.
Procesowe skutki zastosowania klauzul niepodlegania karze określone zostały w art.
17 § 1 pkt 4 k.p.k., zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy
ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze. Jak podkreśla się w nauce prawa karnego
przypadki, w których ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze, prowadzą do prawnej
niedopuszczalności postępowania karnego, stąd niepodleganie karze zalicza się do tzw.
ujemnych przesłanek procesowych 2456.
Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób powinien zachować się organ ścigania,
uzyskujący od osoby denuncjatora zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa
przekupstwa lub kupna wpływów oraz o przyjęciu korzyści lub jej obietnicy przez osobę
przekupywaną. Należy zgodzić się w tej kwestii z P. Bachmatem, iż „ponieważ postępowanie
karne nie może toczyć się bez ustalenia warunków jego dopuszczalności, organy prowadzące
postępowanie zobligowane są na każdym etapie badać w pierwszej kolejności, czy
postępowanie może się toczyć, a w razie stwierdzenia okoliczności wyłączającej
postępowanie – podjąć w tym zakresie odpowiednią decyzję procesową. Ustalenie
niedopuszczalności postępowania z uwagi na przypadek niepodlegania karze, które miałoby
miejsce jeszcze przed formalnym rozpoczęciem postępowania przygotowawczego w drodze
wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, powinno prowadzić do
wydania postanowienia o odmowie jego wszczęcia. Późniejsze stwierdzenie tej okoliczności
skutkuje natomiast: na etapie postępowania przygotowawczego umorzeniem postępowania
postanowieniem, a po rozpoczęciu przewodu sądowego – wydaniem wyroku umarzającego
(art. 414 § 1 k.p.k.)” 2457. Stwierdzenie zaistnienia okoliczności przemawiających za
zastosowaniem omawianych klauzul bezkarności w każdym przypadku powinno zatem
znaleźć wyraz w podjęciu formalnej decyzji procesowej odnośnie postępowania karnego
w stosunku do sprawcy-informatora.
4. Instytucja obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary
fakultatywnego odstąpienia od jej wymierzenia, o której mowa w art. 250a § 4 k.k.

lub

Instytucja określona w art. 250a § 4 k.k. wprowadzona została do kodeksu karnego
łącznie z ponowną penalizacją przestępstw korupcyjnych w odniesieniu do wyborów
i referendów, które nastąpiło w wyniku nowelizacji k.k. z 13 czerwca 2003 r., a zatem
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również jednocześnie z ponownym wprowadzeniem do k.k. innych instytucji mających służyć
rozerwaniu solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych, tj. klauzul bezkarności.
W okresie obowiązywania k.k. z 1932 r., w stosunku do przestępstw korupcyjnych
wyborczych, nie istniał żaden podobny mechanizm rozerwania solidarności.
Jak wspomniano powyżej, w przypadku korupcji wyborczej ustawodawca zdecydował
się w roku 2003 na wprowadzenie odmiennego mechanizmu łamania solidarności
współuczestników koniecznych przestępstwa niż w odniesieniu do wszystkich pozostałych
typów przestępstw korupcyjnych. Odmienności te, jak również przesłanki zastosowania
instytucji określonej w art. 250a § 4 k.k., zostaną omówione poniżej.
4.1. Odmienności od klauzul bezkarności.
Główną różnicą między instytucją z art. 250a § 4 k.k. a klauzulami bezkarności jest jej
adresat, to jest osoba, która może skorzystać z jej dobrodziejstwa. Jak wskazano powyżej, w
przypadku klauzul bezkarności, ich beneficjentem jest osoba udzielająca albo obiecująca
udzielić korzyści (sprawca przestępstwa przekupstwa lub kupna wpływów). W przypadku zaś
omawianej instytucji, jej adresatem jest sprawca przestępstwa sprzedajności wyborczej lub
referendalnej, określonego w art. 250a § 1 k.k., a nie sprawca przekupstwa wyborczego lub
referendalnego (art. 250a § 2 k.k.). Takie rozwiązanie ukształtowane zostało na etapie prac
w Senacie nad rządowym projektem noweli antykorupcyjnej z czerwca 2003 r., albowiem
zarówno na etapie prac rządowych, jak i sejmowych beneficjentem przewidzianych w nim
mechanizmów rozerwania solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych był udzielający
(obiecujący udzielić) korzyści 2458. Przyczyną takiego rozwiązania był fakt, iż „[…] w realiach
korupcji wyborczej i referendalnej, to właśnie ten, kto przyjmuje łapówkę tj. uprawniony do
głosowania, daje większą gwarancję przyczynienia się do ujawnienia przestępstwa. Poza tym
jego czyn zawiera mniejszy ładunek społecznej szkodliwości aniżeli zachowanie osoby
udzielającej bezprawnej korzyści, która zazwyczaj nie ogranicza się do skorumpowania
pojedynczego uczestnika głosowania” 2459.
Kolejną różnicą między omawianą instytucją a klauzulami bezkarności jest skutek jej
zastosowania. W przeciwieństwie do nich, zastosowanie normy zawartej w art. 250a § 4 k.k.
2458
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nie prowadzi do braku karalności czynu sprawcy (przekładającego się w aspekcie
procesowym na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania karnego), lecz do
obligatoryjnego orzeczenia kary z jej nadzwyczajnym złagodzeniem lub fakultatywnego
odstąpienia od wymierzenia kary. W obu przypadkach dochodzi jednak do wydania wyroku
skazującego przez sąd. W przeciwieństwie więc do klauzul bezkarności, organ prowadzący
postępowanie przygotowawcze w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 250a
§ 4 k.k. ma obowiązek jego prowadzenia także przeciwko sprawcy-denuncjatorowi,
postawienia mu zarzutów oraz wniesienia i popierania aktu oskarżenia. Dopiero do sądu i to
już po przypisaniu sprawcy odpowiedzialności karnej należy decyzja, czy zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary (do czego jest zobligowany) czy też odstąpienie od
wymierzenia kary (do czego ma prawo). Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary
polega, zgodnie z dyspozycją art. 60 § 6 k.k., na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy
ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według zasad szczegółowo
opisanych w tym przepisie. Decyzja sądu, czy zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
czy odstąpienie od jej wymierzenia, powinna opierać się na zastosowaniu dyrektyw sądowego
wymiaru kar, określonych w art. 53 k.k., ze szczególnym uwzględnieniem stopnia, w jakim
udzielenie przez sprawcę informacji przyczyniło się do ścigania osoby udzielającej
(obiecującej udzielić) łapówkę.
Jak trafnie zauważa P. Bachmat, zróżnicowanie sytuacji sprawcy-denuncjatora
przestępstwa sprzedajności wyborczej lub referendalnej w stosunku do sprawcówdenuncjatorów typów przekupstwa i kupna wpływów, objętych klauzulami bezkarności, nie
miało swojej podstawy w pełni przemyślanej decyzji ustawodawcy, lecz było wynikiem
zaszłości procesu legislacyjnego, podczas którego toczono prace nad nowelizacją k.k.
z czerwca 2003 r. 2460. Należy zgodzić się z P. Bachmatem, który krytykuje takie
zróżnicowanie, wskazując trafnie, iż „istnieje obawa, że z punktu widzenia przeciętnego
sprawcy sprzedajności wyborczej i referendalnej koncesje poczynione przez ustawodawcę
mogą okazać się najzwyczajniej zbyt mało atrakcyjne, aby zachęcić go do współpracy. […]
Nawet kara obligatoryjnie nadzwyczajnie złagodzona mimo wszystko nadal jest karą. Nie ze
sobą określoną dolegliwość, powiększoną o dodatkowe konsekwencje towarzyszące karze,
jak odnotowanie skazania w Krajowym Rejestrze Karnym czy ocena zaistnienia recydywy.
Z kolei perspektywa odstąpienia od wymierzenia kary jest dalece niepewna. Z uwagi na
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fakultatywny charakter tego rozwiązania sprawca nie ma przecież żadnej gwarancji, że sąd
potraktuje go ulgowo” 2461. Z tych względów słusznie postuluje zmianę instytucji określonej
w art. 250a § 4 k.k. w kierunku zapewnienia sprawcom-denuncjatorom sprzedajności
wyborczej lub referendalnej (choć nie wszystkim, o czym mowa będzie poniżej) bezkarności
poprzez wprowadzenie klauzuli niepodlegania karze.
Ostatnia różnica w stosunku do instytucji niepodlegania karze polega na nieco
odmiennym ukształtowaniu jej przesłanek, co zostanie omówione poniżej.
4.2. Przesłanki.
Przesłanki instytucji określonej w art. 250a § 4 k.k. muszą zostać spełnione
kumulatywnie.
4.2.1. Popełnienie przestępstwa z art. 250a § 1 lub § 3 w zw. § 1 k.k.
Pierwszą z

przesłanek

zastosowania omawianej

instytucji

jest

popełnienie

przestępstwa z art. 250a § 1 k.k. (sprzedajność wyborcza lub referendalna) lub z art. 250a
§ 3 w zw. z § 1 k.k. (wypadek mniejszej wagi sprzedajności wyborczej lub referendalnej).
Warto zauważyć, że typ czynu zabronionego z art. 250a § 1 k.k. obejmuje nie tylko przypadek
przyjęcia łapówki lub jej obietnicy przez osobę uprawnioną do głosowania w zamian za
głosowanie w określony sposób, ale także żądanie korzyści w zamian za takie zachowanie.
Jak trafnie zauważa P. Bachmat, okoliczność ta, połączona z faktem, iż ustawa nie wymaga
dla zastosowania dobrodziejstwa przewidzianego w art. 250a § 4 k.k., by osoba, od której
żądano łapówki, następnie takiej korzyści udzieliła, powodują, iż zakres jego zastosowania
jest zbyt szeroki, strzelając niejako poza cel, dla którego wprowadzono je do ustawy
karnej 2462. Zdaniem Autora, które w moim przekonaniu należy podzielić, „w tej sytuacji
w ogóle nie dochodzi do zawiązania solidarności sprawców, a zatem odpada ratio legis, które
legło u podstaw wprowadzania tego typu rozwiązań do porządku prawnego. Dla porównania,
sprawcy przestępstw, do których odsyłają przepisy art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art.
296a § 5 k.k. i art. 49 u.s., nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa niepodlegania karze
w sytuacji, w której nie uda im się skutecznie skorumpować innej osoby i to jest całkowicie
uzasadnione” 2463. W konsekwencji, P. Bachmat wysuwa postulat de lege ferenda ograniczenia
zakresu zastosowania omawianej instytucji wyłącznie do osób, które przyjęły korzyść albo jej
2461
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obietnicę, z wyłączeniem sprawców, którzy takiej korzyści żądali. Stanowisko to należy
uznać za w pełni zasadny.
4.2.2. Zawiadomienie organu powołanego do ścigania o fakcie przestępstwa
i okolicznościach jego popełnienia.
Kolejną przesłanką zastosowania art. 250a § 4 k.k. jest, by sprawca „zawiadomił organ
powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia”. Pojęcie
„zawiadomienia” oraz „organu powołanego do ścigania przestępstw” należy rozumieć
w sposób analogiczny, jak na gruncie klauzul bezkarności 2464. Należy jednak zauważyć, że
w przeciwieństwie do tych klauzul, w przepisie art. 250a § 4 k.k. mowa jest o „ujawnieniu
okoliczności przestępstwa”, a nie o „ujawnieniu wszystkich istotnych okoliczności
przestępstwa” 2465. Zdaniem P. Bachmata, „wynika z tego, że ustawodawca nie był
konsekwentny w kształtowaniu zakresy obowiązku informacyjnego sprawcy podejmującego
współpracę z organami ścigania. W przypadku art. 250a § 4 k.k. wymagania stawiane
sprawcy-informatorowi są najmniejsze. […] Skoro bowiem, w odróżnieniu od przywołanych
wyżej uregulowań, w art. 250a § 4 k.k. ustawodawca nie wprowadził wymogu, aby
okoliczności objęte zawiadomieniem były „istotne”, albo aby były to „wszystkie istotne”
okoliczności popełnienia przestępstwa, de lege lata beneficjentem art. 250a § 4 k.k. może
okazać się osoba, która wprawdzie udzieli informacji o okolicznościach przestępstwa, ale nie
będą to okoliczności <<istotne>>, a także osoba, która nie ujawni <<wszystkich istotnych>>
okoliczności przestępstwa” 2466. Bez wątpienia za taką takim sposobem interpretacji
przemawia językowe brzmienie przepisu, a także reguła wykładni lege non distinguente oraz
interpretacja systemowa, odwołująca się do argumentu a contrario z uregulowaniami
dotyczącymi klauzul bezkarności. Natomiast przeciwko takiemu rozumowaniu przemawia
wykładnia funkcjonalna, odwołująca się do celów analizowanych rozwiązań, na co trafnie
wskazuje P. Bachmat, zauważając, iż „trudno racjonalnie wyjaśnić redukcję zakresu
obowiązku informatora do zawiadomienia tylko o <<okolicznościach>> przestępstwa, a tym
bardziej zaakceptować idące w ślad za nią zagrożenia dla praktyki stosowania art. 250a
§ 4 k.k. Rodzi się obawa, że przyjęta przez ustawodawcę stylizacja może doprowadzić do
zubożenia praktycznej przydatności art. 250a § 4 k.k. w walce z przestępczością korupcyjną.
Tak się stanie w przypadku, gdy informatorzy będą mogli skutecznie poprzestać na
2464

Por. rozważania powyżej.
Zob. P. Bachmat, Rozerwanie…, s. 123-125; P. Gensikowski, Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim
prawie karnym, Warszawa 2011, s. 201.
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ujawnieniu informacji marginalnych, nie najważniejszych, nie mających podstawowego
znaczenia dla prowadzonego postępowania albo, co gorsza, zaczną narzucać organom
ścigania konwencję, w której to oni samodzielnie dokonają wyboru informacji, które zechcą
ujawnić,
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<<okoliczności>> przestępstwa, ale nie muszą to być wcale ani okoliczności <<istotne>>, ani
tym bardziej <<wszystkie istotne>> okoliczności czynu” 2467. Podzielając obawy zauważone
przez autora, nie sposób jednak ich niwelować poprzez stosowanie wykładni kreatywnej,
wprowadzającej do tekstu ustawy dodatkowego, niewprowadzonego przez ustawodawcę
zastrzeżenia, zawężającego zakres zastosowania omawianej instytucji. Wypada jedynie
podzielić postulat P. Bachmata odpowiedniej nowelizacji art. 250a § 4 k.k., wprowadzającej
do przepisu wymóg, by sprawca-denuncjator ujawnił „wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa”, jak ma to miejsce na gruncie klauzul bezkarności 2468. Trzeba w tym kontekście
wskazać jednak również, że w przypadku przekazania przez sprawcę jedynie informacji
nieistotnych, sąd stosujący omawianą instytucję w żadnej mierze nie powinien decydować się
na odstąpienie od wymierzenia kary, a i zakres nadzwyczajnego złagodzenia kary powinien
być wówczas możliwie minimalny.
4.2.3. „Zanim organ ten o nich się dowiedział”.
Ostatnią przesłanką omawianej instytucji jest finalny moment, w jakim sprawcainformator ma przekazać organowi ścigania informacje o fakcie przestępstwa oraz
okoliczności jego popełnienia. Ustawodawca określił ten termin jako „zanim organ ten o nich
się dowiedział”. Omawianą przesłankę należy rozumieć w sposób analogiczny, jak na gruncie
klauzul bezkarności 2469. Niestety, również konstruując ten wymóg, ustawodawca dopuścił się
pewnej niezgrabności językowej i niekonsekwencji, posługując się zaimkiem „nich”,
sugerującym odniesienie wiedzy organu procesowego do okoliczności popełnienia
przestępstwa, zamiast „nim”, jak czyni to na gruncie klauzul bezkarności, wskazującym na
wiedzę tegoż organu o fakcie przestępstwa. Wydaje się, że ta różnica nie ma żadnego
znaczenia praktycznego, świadczy jednak o niedoskonałości legislacji i powinna zostać
usunięta poprzez użycie słowa „nim”, na co również zwraca uwagę P. Bachmat 2470.
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Tamże, s. 125.
Tamże, s. 128-129.
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P. Bachmat, Rozerwanie…, s. 129.
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W moim przekonaniu zatem, należy w pełni podzielić wysunięty przez Autora
postulat, zgodnie z którym przepisowi art. 250a § 4 k.k. należy nadać brzmienie następujące:
„nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w zw. z § 1, jeżeli
przyjął korzyść majątkową lub osobistą, zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania
przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności popełnienia przestępstwa, zanim organ
ten o nim się dowiedział” 2471.

Rozdział XIV. Pozbawianie sprawców przestępstw korupcyjnych
owoców przestępstwa.
1. Uwagi wstępne.
Duża część wiążących Rzeczpospolitą Polską aktów prawa międzynarodowego
i europejskiego dotyczących walki z korupcją przewiduje rozwiązania służące pozbawianiu
sprawców przestępstw korupcyjnych owoców przestępstwa. Dotyczy to w szczególności
Konwencji Narodów Zjednoczonych, Konwencji OECD, Prawnokarnej Konwencji Rady
Europy oraz wszystkich aktów prawa unijnego 2472. Część z nich ma charakter obligatoryjny,
co oznacza, że Państwa-Strony mają bezwzględny obowiązek ich wprowadzenia, natomiast
inne mają charakter fakultatywny, a ich wprowadzenie jest jedynie zalecane PaństwomStronom.
Najważniejszym instrumentem prawa międzynarodowego pozbawiania sprawców
przestępstw korupcyjnych uzyskanych przez nich korzyści jest przepadek, zwany
w niektórych aktach prawnych konfiskatą. Mimo odmiennej nazwy, istota tego środka jest
taka sama 2473. Przykładowo, Konwencja Narodów Zjednoczonych, definiując pojęcie
„konfiskaty”, którym się posługuje, obejmuje nią także „przepadek” (art. 2 lit. g) 2474. Jak
trafnie podkreśla C. Nowak, „za regułę prawnomiędzynarodową można uznać przepadek
korzyści uzyskanych wskutek przestępstwa korupcyjnego bądź mienia, którego wartość tym
korzyściom odpowiada (art. 31 ust. 1 Konwencji NZ). Przepadkowi mają podlegać także
2471

Tamże.
Por. C. Nowak, Korupcja…, s. 255.
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C. Nowak, Korupcja…, s. 255-256.
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Szeroko na temat postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczących konfiskaty por.
E. Zielińska, Konfiskata dochodów z przestępstwa w świetle Konwencji antykorupcyjnej ONZ z 2003 roku
a przepisy polskiego prawa dotyczące przepadku przedmiotów lub korzyści z przestępstwa [w:] W kręgu teorii
i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński,
E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 411-424.
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przedmioty służące do popełnienia przestępstwa (narzędzia – art. 31 ust. 1 pkt 2 Konwencji
NZ)” 2475. Przepisy zawarte w art. 31 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych nakazują jej
Państwom-Stronom podjęcie, w największym możliwym zakresie dozwolonym przez ich
wewnętrzny system prawny, środków jakie mogą być konieczne w celu konfiskaty
(przepadku): a) dochodów pochodzących z przestępstw 2476 ustanowionych zgodnie
z Konwencją lub mienia wartości odpowiadającej wysokości takich dochodów, b) mienia,
wyposażenia lub innych narzędzi, wykorzystanych lub przeznaczonych do wykorzystania
w popełnieniu przestępstw określonych w Konwencji. Co więcej, zgodnie z przepisami
Konwencji konfiskacie (przepadkowi) podlegać powinny również: „dochody z przestępstwa
przekształcone lub zamienione, w części lub całości, na inne mienie” (art. 31 ust. 4),
„dochody z przestępstwa przemieszane z mieniem nabytym z legalnych źródeł” - do
wysokości szacowanej wartości przemieszanych dochodów (art. 31 ust. 5) oraz „wpływy lub
inne korzyści pochodzące z dochodów z przestępstwa, z mienia, na które dochody
z przestępstwa zostały przekształcone lub zamienione, lub z mienia, z którym dochody
z przestępstwa zostały przemieszane” - w taki sam sposób i w takim samym zakresie co
dochody z przestępstwa (art. 31 ust. 6) 2477. Konwencja nakazuje więc Państwom-Stronom
przyjęcie środków umożliwiających konfiskatę (przepadek) także zysków i innych korzyści
uzyskanych z dochodów przestępstwa. Jak trafnie podkreśla więc C. Nowak, „wydaje się, że
na gruncie antykorupcyjnego międzynarodowego prawa karnego za najnowszą tendencję
należy uznać stanowisko, zgodnie z którym przepadkowi podlegają również korzyści
pośrednio pochodzące z dokonanych czynów korupcyjnych” 2478
Ważną instytucją międzynarodowego prawa antykorupcyjnego jest instytucja tzw.
restytucji i przekazywania mienia (zwrotu korzyści - asset recovery) 2479. Konwencja Narodów
2475

Zob. C. Nowak, Korupcja…, s. 256.
Pojęcie „dochodów pochodzących z przestępstwa” zostało zdefiniowane w art. 2 lit. e Konwencji i obejmuje
„każde mienie pochodzące lub uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia przestępstwa”. Z kolei
mienie w rozumieniu Konwencji to „wszelkiego rodzaju korzyści, zarówno materialne, jak i niematerialne,
ruchome i nieruchome, trwałe i nietrwałe, a także dokumenty prawne lub instrumenty stanowiące o istnieniu
tytułu własności lub uprawnieniach do tych korzyści” (art. 2 lit. d). Por. E. Zielińska, Konfiskata…, s. 412.
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Zjednoczonych uznaje tę instytucję na tyle ważną, że poświęca jej cały Rozdział V. W art. 51
Konwencji ONZ stwierdzono, iż „zwrot korzyści zgodnie z niniejszym rozdziałem stanowi
podstawową zasadę niniejszej Konwencji i Państwa Strony będą sobie wzajemnie świadczyć
najszerszy zakres współpracy i pomocy w tym względzie”. Restytucja mienia uzyskanego
z korupcji stanowi więc podstawową zasadę Konwencji, a co za tym idzie –
międzynarodowego prawa antykorupcyjnego 2480.
Przepisy zawarte w Rozdziale V Konwencji służyć mają przede wszystkim
odzyskiwaniu środków finansowych, nierzadko ogromnej wartości, uzyskanych w wyniku
przestępstw korupcyjnych popełnianych na ogromną skalę w niektórych państwach
rozwijających się (zwłaszcza afrykańskich) przez ich najwyższych funkcjonariuszy (głów
państwa, szefów rządów, ministrów itp.) w warunkach tzw. zawłaszczenia państwa (state
capture) i wytransferowanych następnie poza kraj ich pochodzenia, najczęściej do tzw. rajów
podatkowych 2481. Ich wprowadzenie do Konwencji odbyło się głównie wskutek nacisków
państw rozwijających się, które w toku prac nad jej projektem wystosowały w tym celu tzw.
Deklarację z Nyangi, a w dalszej kolejności stworzyły tzw. Grupę 77 2482. Dla państw tych,
tracących ogromne środki na skutek ich zawłaszczenia i korupcji, ich odzyskanie jest
szczególnie istotne. Dlatego też Konwencja ONZ wprowadza szeroki system unormowań,
służących zarówno współpracy międzynarodowej, jak i działań Państw-Stron na szczeblu
krajowym w celu odzyskania mienia i przekazania go państwu jego pochodzenia. Jak
zauważa C. Nowak, „nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że środki te polegają,
z jednej strony, na stosowaniu konfiskaty mienia na prośbę jednego państwa przez drugie,
a z drugiej na stworzeniu mechanizmów pozwalających państwu pokrzywdzonemu na
bezpośrednie odzyskiwanie mienia w sądach państwa, w którym się ono znajduje lub na
uznawaniu tego państwa za pokrzywdzonego w toku postępowania karnego i nakazywaniu
zwrotu nielegalnie nabytego mienia na jego rzecz” 2483. Warto przy tym podkreślić, że
unormowania Konwencji ONZ w tej kwestii były w dużej mierze wzorowane na przepisach
Konwencji Unii Afrykańskiej o Zapobieganiu i Zwalczaniu Korupcji 2484.
2480
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Najważniejszą instytucją Rozdziału V Konwencji jest, jak się zdaje, określony w art.
53 obowiązek Państw-Stron wprowadzenia środków: a) pozwalających innemu Państwu
Stronie na wszczęcie postępowania przed sądem cywilnym w celu ustalenia tytułu prawnego
lub prawa własności do mienia uzyskanego w wyniku popełnienia przestępstwa
ustanowionego zgodnie z niniejszą Konwencją, b) pozwalających sądom na zasądzenie od
tych osób, które popełniły przestępstwo ustanowione zgodnie z niniejszą Konwencją
odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz innego Państwa Strony poszkodowanego w
wyniku takich przestępstw, c) pozwalających sądom lub właściwym organom, w toku
postępowania w sprawie konfiskaty, na uznanie roszczenia innego Państwa Strony jako
prawnego właściciela mienia uzyskanego w wyniku popełnienia przestępstwa ustanowionego
zgodnie z niniejszą Konwencją. Konwencja nie przesądza jednak w żaden sposób, czy środki,
o których mowa w art. 53, muszą mieć charakter prawnokarny, czy też mogą to być środki
o charakterze cywilnoprawnym.
Środki, o których mowa powyżej, dotyczyć mogą w polskiej praktyce zwłaszcza
przypadków tzw. korupcji transgranicznej. Polska nie należy bowiem do rajów podatkowych,
zatem za wątpliwe należy uznać, by stała się miejscem transferowania przez funkcjonariuszy
publicznych państw obcych środków uzyskiwanych przez nich za pomocą korupcji. Istotne
jednak, by polskie ustawodawstwo, jak również polskie organy ścigania, przygotowane były
na taką ewentualność.
Jak podkreśla C. Nowak, „wydaje się, że wśród międzynarodowych antykorupcyjnych
przepisów karnych właśnie postanowienia odnoszące się do odzyskiwania mienia będą
budziły najwięcej kontrowersji, zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i politycznego. Ich
implementacja na płaszczyźnie prawnej będzie bowiem wymagała rozstrzygnięcia kwestia
jurysdykcji i występowania jednego państwa przed organami drugiego, zaś na płaszczyźnie
politycznej – kwestia dopuszczalności i celowości takich środków” 2485.
2. Przepadek.
Podobnie jak w przypadku unormowań międzynarodowych, także w polskim prawie
karnym, „jednym z podstawowych założeń współczesnej polityki karnej, stanowiącym bez
wątpienia jej signum temporis, jest akcentowanie konieczności pozbawienia sprawców
przestępstw korzyści, jakie osiągnęli z ich popełnienia. Wynika to z przekonania, że istotne
2485
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634

znaczenie

w

zapobieganiu

przestępczości

ma

uświadomienie

społeczeństwu

jej

nieopłacalności” 2486. Bez wątpienia uwaga powyższa ma zastosowanie także do przestępstw
korupcyjnych, motywem popełniania których zazwyczaj jest osiągnięcie jakiejś korzyści
(majątkowej lub osobistej). Dotyczy to zwłaszcza sprawców przestępstw sprzedajności lub
sprzedaży wpływów, w każdym przypadku motywowanych uzyskaniem takiej korzyści.
Motyw taki występuje jednak również często także w przypadku sprawców przestępstw
przekupstwa lub kupna wpływów, którzy przekupując inne osoby, czynią to w celu uzyskania
jakiejś korzyści (np. świadczenia finansowanego ze środków publicznych, czy kontraktu –
zamówienia). Skuteczna walka z korupcją musi zatem obejmować pozbawianie korzyści
uzyskanych z przestępstwa obu stron korupcyjnej transakcji, ma to bowiem silny walor
prewencyjny.
Podstawową instytucją polskiego prawa karnego, służącą pozbawianiu sprawców
przestępstw korupcyjnych owoców ich czynów, jest przepadek, określony w art. 39 pkt 4 k.k.
Jak trafnie wskazuje J. Raglewski, „orzekanie przepadku przedmiotów służy przede
wszystkim realizacji funkcji prewencyjnej. Chodzi o uświadomienie, zarówno w aspekcie
prewencji ogólnej, jak i indywidualnej, nieopłacalności wkraczania na drogę przestępstwa
poprzez odebranie uzyskanych z niej <<owoców>> (przepadek producta sceleris).
Mocniejsze zaakcentowanie tego czynnika wyraża się m. in. obligatoryjnością orzekania
przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Z kolei, obejmując tę
majątkową sankcją karną przedmioty, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa (art. 44 § 2 k.k.), chodzi o utrudnienie czy wręcz uniemożliwienie
kontynuowania działalności przestępczej poprzez pozbawienie sprawcy koniecznych do tego
<<narzędzi>> […] Przepadek przedmiotów znamionuje również funkcja represyjna.
Stosowanie tego środka penalnego wiąże się bowiem z wymierną dolegliwością o charakterze
ekonomicznym dla sprawcy przestępstwa bądź innych podmiotów […]. Z powyższego
wynika, iż dla wszystkich postaci przepadku właściwy jest zarówno element prewencyjny, jak
i represyjny” 2487. Warto jednak zauważyć, za W. Wróblem i A. Zollem, iż przepadek
przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa (instrumenta
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Cyt. za: J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom 1, red. A. Zoll, teza 4 do art. 45, s. 689.
Zob. J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 8 do art. 44, s. 661.
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sceleris) pełni także funkcję symboliczną, nakazującą pozbawienie sprawcy własności takich
przedmiotów 2488.
Chodzić przy tym może o przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio
z przestępstwa (art. 44 § 1 k.k.), przepadek korzyści majątkowych pochodzących, choćby
pośrednio, z przestępstwa lub ich równowartości (art. 45 § 1 k.k.), przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa (art. 44 § 2 k.k.), a w pewnych
przypadkach także przepadek orzekany jako środek zabezpieczający (art. 100 k.k.).
Jak wynika z analizy unormowań art. 44 § 1 k.k., jak również art. 45 § 1 k.k.,
ustawodawca dzieli przedmioty i korzyści majątkowe na pochodzące i niepochodzące z
przestępstwa. Z kolei pierwsza kategoria dzieli się na przedmioty i korzyści majątkowe
pochodzące bezpośrednio z przestępstwa i pochodzące pośrednio z przestępstwa. W doktrynie
uznaje się, że korzyść majątkowa pochodzi „bezpośrednio” z przestępstwa, gdy
„wystarczającym warunkiem dla ich uzyskania jest realizacja znamion takiego czynu
karalnego” 2489, przy czym „orzeczenie tej postaci przepadku poprzedzone być musi
ustaleniem związku o charakterze bezpośrednim pomiędzy określonym przedmiotem, który
ma nim być objęty, a popełnionym przestępstwem rozpoznawanym w danej sprawie”2490.
Z kolei korzyścią majątkową pochodzącą pośrednio z przestępstwa jest taka korzyść, dla
uzyskania której obok realizacji znamion typu czynu zabronionego konieczne jest jeszcze
wykonanie dodatkowych czynności o charakterze faktycznym lub prawnym (w szczególności
chodzi tu składniki majątkowe uzyskane w następstwie przetworzenia korzyści majątkowej
pochodzącej z popełnienia przestępstwa lub nabycia za środki pieniężne pochodzące
bezpośrednio z przestępstwa) 2491. Należy zgodzić się z poglądem zaprezentowanym przez

2488

Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 459.
J. Raglewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 14 do art. 44, s. 665.
2490
J. Raglewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 14 do art. 44, s. 665. Por. również wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 21 października 1974 r., II KR 186/74, OSNPG z 1975 r., Nr 3, poz. 34; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 31 marca 2005 r., IV KK 75/05, Lex nr 148222.
2491
Tak: J. Raglewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 12 do art. 45, s. 694. Według nieco innego ujęcia,
„korzyścią majątkową pochodzącą bezpośrednio z przestępstwa jest ta, którą sprawca uzyskuje przez samo
wykonanie czynności stanowiącej znamię czasownikowe danego typu czynu zabronionego (np. zabiera,
przywłaszcza, i in.”, zaś korzyścią pośrednią jest „ta korzyść majątkowa, która uzyskana została przez inne
czynności związane przyczynowo z działaniem przestępnym; działanie przestępne stanowi wówczas warunek
sine qua non uzyskania tej korzyści, aczkolwiek samo w sobie jeszcze tej korzyści nie przysparza (np. korzyść
uzyskana w wyniku sfałszowania dokumentu lub w zamian za zobowiązanie się do dokonania zabójstwa
człowieka” – cytaty za: J. Waszczyński, O „korzyści majątkowej” w prawie karnym (próba klasyfikacji),
Państwo i Prawo z 1981 r., Nr 1, s. 66.
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Wojciecha Zalewskiego, wedle którego „majątkową korzyścią pośrednią należy nazywać
całość

korzyści

uzyskanych

z

obrotu

przedmiotami,

prawami

majątkowymi,

wierzytelnościami itp., pochodzącymi z przestępstwa, łącznie z uzyskanym przez sprawcę
zyskiem” 2492. W pełni przekonują argumenty tego Autora, sprzeciwiające się poglądowi,
zgodnie z którym w pojęciu pośredniej korzyści majątkowej nie mieszczą się pożytki, które
sprawca osiągnął legalnie inwestując, grając na giełdzie, a także wygrane w grach losowych
uzyskane z wykorzystaniem kwot pieniężnych uzyskanych bezpośrednio z przestępstwa2493.
Zaakceptowanie tego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której sprawca przestępstwa
faktycznie odniósłby z jego popełnienia korzyść majątkową (w postaci pożytków korzyści
majątkowej związanej bezpośrednio z jego popełnieniem), której nie można by go pozbawić,
co przecież jest głównym celem instytucji określonej w art. 45 k.k. Byłoby te sprzeczne
z podstawowym założeniem polityki kryminalnej, zgodnie z którym sprawca przestępstwa nie
powinien z jego popełnienia odnosić żadnych korzyści. Co więcej, jak się zdaje, takie ujęcie
przepadku korzyści majątkowych, jest sprzeczne ze zobowiązaniami międzynarodowymi
Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jedna z podstawowych reguł wykładni nakazuje
interpretować przepisy prawa w taki sposób, by zapewnić ich zgodność z wiążącymi
Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi 2494. Przepisy tych umów nakazują zaś –
jak wskazano powyżej – możliwie szeroki zakres instytucji przepadku.
Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, „dla sprawcy przyjmującego
<<łapówkę>> owocem tego przestępstwa, bezpośrednim, jest przyjęta korzyść majątkowa,
a pośrednim – przedmiot uzyskany za tę korzyść. Dla sprawcy zaś udzielającego
<<łapówkę>> owocem tego przestępstwa, bezpośrednim, jest korzyść uzyskana w wyniku
udzielonej <<łapówki>>, a pośrednim – dalsza korzyść uzyskana z tej pierwszej” 2495.
Zgodnie z dyspozycją art. 44 § 8 k.k. oraz art. 45 § 6 k.k., objęte przepadkiem
przedmioty lub korzyści majątkowe, przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą
uprawomocnienia się wyroku.

2492

W. Zalewski [w:] Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 11 do art. 45, s. 183.
Tak: B. Zygmont, Konfiskata mienia a przepadek korzyści majątkowej, Prokuratura i Prawo z 2001 r., Nr 11,
s. 29-30; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2007, teza 4 do art. 45, s. 124; J. Raglewski
[w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 12 do art. 45, s. 694-695.
2494
Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. IV, Warszawa 2008, s. 344.
2495
Zob. W. Zalewski, Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 40 do art. 44, s. 171.
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2.1. Przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (art. 44
§ 1 k.k.).
Instytucja przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa,
w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych, dotyczyć może w szczególności przestępstw
sprzedajności lub sprzedaży wpływów, w przypadku których uzyskanie korzyści majątkowej
lub osobistej stanowi znamię typu czynu zabronionego. O ile zatem korzyść taka przybierze
postać „przedmiotu”, bez wątpienia można stwierdzić, że pochodzi ona bezpośrednio
z takiego przestępstwa 2496. Uzyskana przez sprawcę łapówka stanowi łup z przestępstwa,
który powinien ulec przepadkowi 2497. Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniem
C. Nowak, wedle której omawiana postać przepadku dotyczy wyłącznie pobranej przez
przekupywaną osobę korzyści majątkowej, ale już nie korzyści osobistej 2498. O ile
z ograniczeniem takim mamy do czynienia na gruncie art. 45 § 1 k.k., to w przypadku
omawianej instytucji jej kształt normatywny w żaden sposób nie przemawia za omawianym
stanowiskiem, a dodatkowo kłóci się z celem instytucji przepadku. Ustawa w art. 44 § 1 k.k.
stanowi, iż przepadkowi podlegać ma „przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa”,
a nie „korzyść majątkowa pochodząca bezpośrednio z przestępstwa”. Nie ma żadnego
racjonalnego powodu, by ograniczać przepadek wyłącznie do korzyści majątkowych
uzyskanych przez przekupywanego sprawcę.
W istocie, w przypadku łapówki, która przybiera postać „korzyści” (w sytuacji
przyjęcia obietnicy korzyści nie może być mowy o przepadku), możemy mieć do czynienia
z czterema sytuacjami: 1) korzyści majątkowej przybierającej postać przedmiotu (np.
konkretna suma pieniężna uzyskana jako łapówka, czy też konkretna rzecz posiadająca
wartość majątkową), 2) korzyści majątkowej nieposiadającej cechy przedmiotu (np. różnica w
cenie między ceną katalogową a ceną faktyczną samochodu sprzedanego osobie
przekupywanej, gdzie różnica ta stanowi faktycznie ukrytą łapówkę), 3) korzyści osobistej
przybierającej postać przedmiotu (np. rzecz nieposiadająca wartości majątkowej –
pamiątkowe zdjęcie lub list) oraz 4) korzyści osobistej nieposiadającej cechy przedmiotu (np.
stosunek seksualny, uzyskanie orderu). W moim przekonaniu, w przypadkach pierwszym
i drugim, zastosowanie znaleźć powinien art. 44 § 1 k.k. W sytuacji trzeciej należy stosować
2496

Szeroko na temat pojęcia „przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa” por. J. Raglewski [w:]
Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, tezy 14-20 do art. 44, s. 665-666; W. Zalewski [w:] Kodeks…Tom II, red.
M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 25-41 do art. 44, s. 166-172.
2497
C. Nowak, Korupcja…, s. 417.
2498
Tamże.
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art. 45 § 1 k.k. (o czym mowa będzie poniżej). Niemożliwe natomiast będzie zastosowanie
którejkolwiek formy przepadku w czwartym stanie faktycznym (korzyść osobista niebędąca
przedmiotem).
Pojęcie „przedmiotu” wyjaśnia w sposób szczątkowy art. 115 § 9 k.k., zgodnie
z którym rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny
środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo
zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie
udziału w spółce.
Nie przekonuje podzielić pogląd B. Mik, zgodnie z którym pojęcie „przedmiotu”,
obejmuje wyłącznie rzeczy ruchome, z wyłączeniem nieruchomości 2499. Zaakceptować zaś
należy stanowisko przeciwne w tym względzie 2500. Jak trafnie wskazuje J. Raglewski, „nie
można interpretować regulacji z art. 115 § 9 k.k. jako wyczerpującego katalogu przedmiotów
na gruncie prawa karnego. Jest tam bowiem podana jedynie ich egzemplifikacja. Zauważmy
również, że przepisy prawa karnego wykonawczego przewidują wykonanie orzeczonego
przepadku nieruchomości” 2501. Względy funkcjonalne przemawiają za szerokim sposobem
rozumienia pojęcia „przedmiot” na gruncie prawa karnego, a wykładnia taka nie wykracza
poza granice interpretacji językowej. Zgodnie bowiem ze znaczeniem słownikowym,
przedmiot to „rzecz postrzegalna zmysłami jako odrębny element rzeczywistości, wytwór
pracy ludzkiej” 2502. Bez wątpienia nieruchomości spełniają także tę definicję. Należy też
zauważyć, że w przypadku przestępstw korupcyjnych nieruchomość także może stanowić
łapówkę i w takich sytuacjach „pochodzą one bezpośrednio” z przestępstw sprzedajności czy
sprzedaży wpływów. Przyjęcie poglądu B. Mik prowadziłoby zaś do niepotrzebnych
komplikacji podczas stosowania omawianych przepisów, sprowadzających się do
konieczności aplikacji różnych przepisów w odniesieniu do rzeczy ruchomych (art. 44
§ 1 k.k.) i nieruchomości (art. 45 § 1 k.k.) pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

2499

Zob. B. Mik, Nowela…, s. 71-73. Podobnie również C. Nowak, Korupcja…, s. 417.
Por. J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 44, s. 666; W. Zalewski [w:]
Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 37 do art. 44, s. 171.
2501
J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 17 do art. 44, s. 666.
2502
Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Tom 2, s. 921, hasło: „przedmiot” (znaczenie 1.).
Por. także Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl (hasło:
„przedmiot”, znaczenie 1.).
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Orzeczenie przepadku rzeczy pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (art. 44
§ 1 k.k.)

jest

obligatoryjne,

jednak

obligatoryjność

ta

ma

charakter

względny

(warunkowy) 2503. Jak słusznie zauważa J. Raglewski, „[…] orzekanie przepadku
uwarunkowane jest brakiem konieczności zwrotu przedmiotu pokrzywdzonemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi”, co wynika z dyspozycji art. 44 § 5 k.k. 2504. W przypadku
przestępstw korupcyjnych z elementem transgranicznym szczególne znaczenie – w świetle
omówionych powyżej regulacji Konwencji ONZ, dotyczących tzw. restytucji mienia – może
mieć zwrot korzyści majątkowych państwu pochodzenia sprawcy przestępstwa sprzedajności
„transgranicznej”, przetransferowanych następnie do Polski. W innych natomiast sytuacjach
trudno sobie wyobrazić sytuację zwrotu łapówki, nie można bowiem bez wątpienia uznawać
za pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną osoby, która udzieliła korzyści (nawet jeżeli
udzielenie to nastąpiło na żądanie osoby przekupywanej lub było wynikiem uzależnienia
wykonania czynności służbowej od korzyści).
Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów bezpośrednio z przestępstwa nie jest
możliwe, sąd ma możliwość (nie obowiązek) orzeczenia przepadku ich równowartości (art. 44
§ 4 k.k.).
2.2. Przepadek korzyści majątkowych pochodzących, choćby pośrednio,
z przestępstwa lub ich równowartości (art. 45 § 1 k.k.).
Kolejną ważną instytucją, znajdującą zastosowanie w przypadku przestępstw
korupcyjnych, jest przepadek korzyści majątkowych pochodzących, choćby pośrednio,
z przestępstwa. Ze względu na brzmienie przepisu art. 45 § 1 k.k., pozwalające na orzeczenie
przepadku również w stosunku do korzyści majątkowych pochodzących pośrednio
z przestępstwa, omawiana instytucja znajduje zastosowanie nie tylko do sprawców
przestępstw sprzedajności lub sprzedaży wpływów, ale także przekupstwa lub kupna
wpływów. Posiada ona jednak nieco inny zakres niż przepadek przedmiotów określony w art.
44 § 1 k.k., bowiem dotyczy wyłącznie korzyści majątkowych, a nie korzyści osobistych.
Z drugiej jednak strony, pozwala ona na orzeczenie przepadku korzyści majątkowej nie
posiadającej cechy przedmiotu.
Jak wynika z treści art. 45 § 1 k.k., przepadkowi podlega jedynie taka korzyść
majątkowa, która nie podlega przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1 lub
2503
2504

Zob. J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 21 do art. 44, s. 667.
Tamże.
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6 k.k. (a zatem pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub orzekanego w wypadkach
skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu,
przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów). Oznacza to, że przepadek
korzyści majątkowych lub ich równowartości ma charakter subsydiarny wobec wyżej
opisanych postaci przepadku przedmiotów 2505.
Instytucja określona w art. 45 § 1 k.k. służyć może zatem przepadkowi następujących
kategorii wartości majątkowych: 1) korzyści majątkowych, uzyskanych bezpośrednio
z przestępstwa przez sprawcę sprzedajności lub sprzedaży wpływów, nieposiadających cechy
przedmiotu, 2) korzyści majątkowych uzyskanych pośrednio z przestępstwa sprzedajności lub
kupna wpływów, niezależnie czy posiadają one cechę przedmiotu (np. nieruchomość
zakupiona za łapówkę, a także – w moim przekonaniu – zyski z wynajmu tej nieruchomości),
3) korzyści majątkowych uzyskanych pośrednio przez sprawcę przekupstwa lub kupna
wpływów (np. zyski z kontraktu uzyskanego za pomocą łapówki).
Przepadkowi na podstawie art. 45 § 1 k.k. ulega korzyść majątkowa uzyskana
z przestępstwa albo jej równowartość. Orzeczenie przepadku ma w tym przypadku charakter
obligatoryjny2506.

Odstąpienie

od

orzeczenia

korzyści

majątkowych

pochodzących

z przestępstwa lub ich równowartości może nastąpić jedynie wyjątkowo i w sytuacjach
wymienionych w ustawie, w szczególności gdy korzyść lub jej równowartość podlega
zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi (art. 45 § 1 in fine k.k.) lub w przypadku
odstąpienia od wymierzenia kary (art. 61 § 2 k.k.) 2507.
2.3. Przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia
przestępstwa (art. 44 § 2 k.k.).
W odniesieniu do przestępstw korupcyjnych omawiana instytucja może znaleźć
zastosowanie w przypadku przestępstw przekupstwa lub kupna wpływów. W przypadku tych
typów czynów zabronionych korzyść majątkowa lub korzyść osobista, jeśli przybierają postać
przedmiotu, mogą zostać bowiem uznane za „przedmiot służący lub przeznaczony do
popełnienia przestępstwa”. Przepadkowi na podstawie art. 44 § 2 k.k. nie może natomiast
podlegać, z oczywistych względów, korzyść majątkowa lub osobista pozbawiona cechy
2505

Tak m. in.: J. Raglewski [w:] Kodeks…Tom I, red, A. Zoll, teza 11 do art. 45, s. 693.
Tak m. in. J. Raglewski [w:] Kodeks… Tom I, red. A. Zoll, teza 22 do art. 45, s. 698; W. Zalewski
[w:]Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010, Nb. 12 do art. 45, s. 183.
2507
Tak m. in.: W. Zalewski [w:] Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 12 do art. 45, s. 183184.
641
2506

„przedmiotu” w rozumieniu wyodrębnionego fragmentu rzeczywistości, postrzegalnego
zmysłami.
W odróżnieniu do omawianych wcześniej postaci przepadku, instytucja określona
w art. 44 § 2 k.k. ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny.
Przepadku na podstawie art. 44 § 2 k.k. nie orzeka się, jeżeli przedmiot podlega
zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi (art. 44 § 5 k.k.).
Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 44 § 7 k.k., jeżeli przedmioty użyte w charakterze łapówki
nie stanowią własności sprawcy przestępstwa przekupstwa lub kupna wpływów, nie można
orzec ich przepadku (art. 44 § 6 k.k. a contrario). Żaden bowiem z typów przestępstw
korupcyjnych nie przewiduje bowiem w takiej sytuacji możliwości orzeczenia przepadku
przedmiotów niebędących własnością sprawcy. W razie współwłasności orzeka się przepadek
udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału (art. 44 § 6 k.k. in
fine). Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów służącego lub przeznaczonego do popełnienia
przestępstwa nie jest możliwe, sąd ma możliwość (nie obowiązek) orzeczenia przepadku ich
równowartości (art. 44 § 4 k.k.). Z kolei po myśli art. 44 § 3 k.k., jeżeli orzeczenie przepadku
takiego przedmiotu byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast
przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Wydaje się jednak, że
w przypadku przestępstw korupcyjnych zastosowanie tego przepisu jest czysto teoretyczną
możliwością – jednym z najważniejszych czynników wpływających na wagę przestępstwa
korupcyjnego „czynnego” jest bowiem rodzaj lub wartość udzielonej lub obiecanej korzyści.
Skoro tak, to nie wydaje się prawdopodobna sytuacja, w której orzeczenie przepadku łapówki
byłoby niewspółmierne do czynu sprawcy przekupstwa lub kupna wpływów.
2.4. Przepadek jako środek zabezpieczający (art. 100 k.k.).
Kolejną instytucją, służącą pozbawianiu sprawców przestępstw korupcyjnych owoców
ich czynów, jest przepadek orzekany jako środek zabezpieczający (art. 100 k.k.),
w przeciwieństwie

do

omawianych

poprzednio

instytucji

przepadku

orzekanego

w charakterze środka karnego. Przepis art. 100 k.k. pozwala na orzeczenie przepadku jako
środka zabezpieczającego w trzech sytuacjach: 1) jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest
znikoma, 2) w razie warunkowego umorzenia postępowania, 3) w razie stwierdzenia, że
zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego.
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Zgodnie ze słusznym poglądem wyrażonym w doktrynie prawa karnego, na podstawie
art. 100 k.k. można orzec każdą postać przepadku określoną w art. 44 i art. 45 k.k.2508.
Również w przypadku przestępstw korupcyjnych omawiana instytucja znajdzie zastosowanie
w pełnej rozciągłości, zarówno do łapówek udzielonych, jak i przyjętych.
Jak trafnie wskazuje N. Kłączyńska, „artykuł 100 k.k. znajduje zastosowanie
w niektórych takich sytuacjach, gdy orzeczenie kary jest niemożliwe, pożądane staje się zaś
orzeczenie przepadku. Pomimo iż środek ten kwalifikowany jest jako zabezpieczający,
spełnia on funkcję stricte zabezpieczającą tylko w tych przypadkach, gdy dotyczy narzędzi
przestępstwa, gdyż eliminuje możliwość ponownego ich użycia przez sprawcę” 2509. Nieco
inaczej rzecz ujmują W. Wróbel i A. Zoll, wskazując, iż „przepadek ten [określony w art. 100
k.k. – dop. M.I.] nie ma charakteru środka zabezpieczającego (jakkolwiek jest umieszczony
w rozdziale, w którym uregulowano problematykę stosowania tych właśnie środków), a jego
orzekanie jest zawsze fakultatywne” 2510. Wydaje się jednak, iż w istocie omawiana postać
przepadku pełni funkcję zabezpieczającą oraz symboliczną w przypadku, gdy dotyczy on
przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa. W przypadku zaś
przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa oraz korzyści majątkowych
pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, orzeczenie przepadku na
podstawie art. 100 k.k. pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną (prewencja indywidualna
oraz prewencja ogólna), w aspekcie uświadomienia sprawcom nieopłacalności popełniania
przestępstw. Funkcja taka musi tym bardziej zostać zrealizowana w sytuacjach określonych
w omawianym przepisie, tj. wtedy, gdy sprawca przestępstwa nie poniesie żadnej kary. Jak
zauważają trafnie K. Postulski i M. Siwek, „trudna bowiem byłaby do zaakceptowania
sytuacja, w której sprawca nie został ukarany, pomimo że przedmiotowe znamiona czynu
zabronionego zostały przez niego wypełnione, a mógłby korzystać z owoców swego czynu.
W

tego

typu

przypadkach

orzekanie

środka

zabezpieczającego

zadośćuczynienia społecznemu poczuciu sprawiedliwości”

2511

stanowi

wyraz

Dotyczy to także przestępstw

korupcyjnych.

2508

Tak m. in.: N. Kłączyńska [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 6 do art.
100; J. Długosz [w:] Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 3 do art. 100, s. 774-775.
2509
N. Kłączyńska [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks…, red. J. Giezek, teza 1 do art. 100.
2510
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 558.
2511
Zob. K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, wyd. Zakamycze 2004, s. 202-203.
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Orzeczenie przepadku na podstawie art. 100 k.k. jest w każdym przypadku
fakultatywne 2512. Jak trafnie wskazuje E. Bieńkowska, sens odwoływania się do tego środka
winien być uzasadniony względami celowościowymi 2513. Wbrew jednak twierdzeniom
Autorki, względy te nie ograniczają się jedynie do zabezpieczenia – funkcje przepadku
orzekanego na podstawie art. 100 k.k. poza zabezpieczeniem rozciągają się bowiem także na
funkcję symboliczną oraz prewencyjną. Z tych względów uważam, iż w przypadku
osiągnięcia korzyści z przestępstwa korupcyjnego (w postaci przedmiotu pochodzącego
bezpośrednio z takiego przestępstwa lub korzyści majątkowej pochodzącej bezpośrednio lub
pośrednio z przestępstwa), orzekanie przepadku, również na podstawie art. 100 k.k., powinno
być zasadą. Względy prewencyjne przemawiają bowiem za pozbawianiem owoców
działalności przestępczej w każdym przypadku, także (a może nawet zwłaszcza) w sytuacji
uniknięcia przez sprawcę kary z powodu znikomej społecznej szkodliwości jego czynu,
warunkowego umorzenia postępowania lub okoliczności uzasadniającej wyłączenie ukarania
sprawcy.
Specyficzną dla przestępstw korupcyjnych sytuacją, w której może (i powinien)
znaleźć zastosowanie przepis art. 100 k.k. jest zastosowanie jednej z klauzul bezkarności (np.
art. 229 § 6 k.k.). Jak wskazano w innym miejscu pracy2514, sytuacja taka także nie rodzi
obowiązku, lecz jedynie możliwość, orzeczenia przepadku. Jest to rozwiązanie wysoce
niewłaściwe, prowadzi bowiem do rezultatu, w którym „[…] sprawca łapownictwa czynnego
odnosi ze swojego przestępnego zachowania podwójny zysk – unika kary oraz zachowuje
możliwość korzystania z korzyści płynących z jego czynu korupcyjnego” 2515. W moim
przekonaniu de lege lata należy w każdym takim przypadku orzekać przepadek korzyści
pochodzących (w tym przypadku pośrednio) z przestępstwa korupcyjnego „czynnego”, co
jednak wymagałoby aktywności organów prowadzących postępowanie przygotowawcze
(złożenie odpowiedniego wniosku do sądu w trybie art. 323 § 3 k.p.k., do czego konieczne
jest jednak uprzednie wszczęcie postępowania przygotowawczego, a następnie jego
umorzenia 2516). Jak słusznie zauważają bowiem K. Postulski i M. Siwek, „[…]
2512

Zob. J. Długosz [w:] Kodeks…Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Nb. 16 do art. 100, s. 776.
Zob. E. Bieńkowska [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska., G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks
karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999 Nb. 2 do art. 100, s. 1281.
2514
Por. rozważania w Rozdziale XI.
2515
C. Nowak, Korupcja…, s. 425-426.
2516
Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego nie rodzi bowiem po stronie prokuratora uprawnienia
do złożenia wniosku w trybie art. 323 § 3 k.p.k. Por. J. Raglewski, Podstawy orzekania środków
zabezpieczających o charakterze administracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 r., Prokuratura i Prawo z 2002 r.,
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fakultatywność orzekania przepadku tytułem środka zabezpieczającego nie oznacza
dowolności w stosowaniu tej instytucji” 2517.
W moim przekonaniu jednak, przepis art. 100 k.k. powinien zostać ulec nowelizacji
w kierunku zapewnienia, by pewnych sytuacjach (osiągnięcia przez sprawcę korzyści
z przestępstwa) określona w nim instytucja miała charakter obligatoryjny. Bez wątpienia
powinno to mieć miejsce w sytuacji zastosowania klauzul bezkarności sprawców przestępstw
przekupstwa lub kupna wpływów. Niemożliwa do zaakceptowania jest bowiem sytuacja,
w której sprawcy tacy osiągają podwójną korzyść ze swojego przestępczego czynu: brak
odpowiedzialności karnej z powodu współpracy z organami ścigania oraz możliwość
korzystania z owoców przestępstwa.
3. Środki o charakterze cywilnoprawnym.
Również w polskim prawie cywilnym funkcjonuje instytucja, która może znaleźć
zastosowanie w celu pozbawienia sprawców przestępstw korupcyjnych owoców ich
przestępstw. Chodzi o instytucję tzw. przepadku świadczenia spełnionego za dokonanie czynu
zabronionego lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.) 2518. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu,
sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało
świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu
niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi może
ulec jego wartość.
Wydaje się, że w pewnych sytuacjach omawiana instytucja może stać się skutecznym
mechanizmem walki z przestępstwami korupcyjnymi. Należy zatem postulować częstsze jej
stosowanie. Realizacja art. 412 k.c. odbywa się na drodze procesu cywilnego, w którym
stroną czynną jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw

Nr 4, s. 48; Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks…Tom I, red. A. Zoll, teza 6 do art. 100, s. 1244. Sytuację taką należy
ocenić negatywnie, prowadzić może bowiem do braku możliwości zastosowania instytucji z art. 100 k.k.
W moim przekonaniu art. 323 § 3 k.p.k. powinien zatem ulec nowelizacji w kierunku objęcia możliwością
wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem o orzeczenie przepadku także w sytuacji odmowy wszczęcia
postępowania przygotowawczego ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu albo z powodu
niepodlegania przez sprawcę karze.
2517
K. Postulski, M. Siwek, Przepadek…, s. 205.
2518
Na temat tej instytucji por. P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań – część
ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 318-323.
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finansów publicznych 2519. Wydaje się, że z powództwem takim może również występować
prokurator, działając na rzecz Skarbu Państwa (art. 55 k.p.c.).
Kolejnym środkiem o charakterze cywilnoprawnym, mogącym służyć omawianemu
celowi, jest instytucja nieważności czynności prawnej ze względu na sprzeczność z ustawą
(art. 58 § 1 k.c.) lub z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.) 2520. Chodzi tu
zwłaszcza o stwierdzenie nieważności umowy, uzyskanej w drodze przestępstwa
korupcyjnego (korupcja w sektorze publicznym, korupcja w sektorze prywatnym).
Stwierdzenia nieważności takiej umowy można domagać się w drodze powództwa o ustalenie
(art. 189 k.p.c.). W moim przekonaniu, z powództwami taki powinien występować także
prokurator (art. 55 k.p.c.).
4. Środki o charakterze prawnoprocesowym.
Instytucja wznowienia postępowania sądowego lub administracyjnego także może
wypełniać cel, jakim jest pozbawienie sprawców przestępstw korupcyjnych owoców ich
czynów 2521. Chodzi tu w szczególności o osoby udzielające lub obiecujące udzielić łapówki,
uzyskujące w zamian za to korzystne orzeczenie sądowe lub decyzję administracyjną.
Oczywistym jest, że takie orzeczenie lub decyzja, uzyskane za pomocą czynu korupcyjnego,
nie powinny ostać się w obrocie prawnym. Dotyczy to także sytuacji, w której sprawca
przestępstwa korupcyjnego „czynnego” dokona następnie denuncjacji swojego wspólnika
w przestępstwie, korzystając z odpowiedniej klauzuli bezkarności.
W postępowaniu karnym, zgodnie z dyspozycją art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k., postępowanie
sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli w związku
z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do
przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. Wznowienie postępowania może
nastąpić na wniosek strony (w tym prokuratora) lub z urzędu (art. 542 § 1 k.p.k.).
W postępowaniu cywilnym, po myśli art. 403 § 1 k.p.c., można żądać wznowienia na
tej podstawie, że wyrok został uzyskany na podstawie przestępstwa. Wznowienia dokonuje
się na podstawie tzw. skargi o wznowienie postępowania (art. 407 § 1 k.p.c.), którą może

2519

Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., III CZP 19/00, OSP z 2001 r., Nr 3, poz. 44.
P. Bachmat, Uregulowania…, s. 192.
2521
Zob. P. Bachmat, Uregulowania…, s. 192.
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wnieść strona postępowania. Należy podkreślić, iż legitymację czynną do wniesienia takiej
skargi posiada również prokurator 2522.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym, można żądać wznowienia na tej
podstawie, że orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa (art. 273 § 1 pkt
2 p.p.s.a.). Ze skargą o wznowienie postępowania może wystąpić strona (art. 277 p.p.s.a.),
jednak legitymację taką posiada również prokurator.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawie zakończonej decyzja administracyjną
wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja wydana została w wyniku przestępstwa (art. 145
pkt 2 k.p.a.). Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony (art. 147 zd.
1 k.p.a.). Ponadto, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie
postępowania, prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej (art.
184 § 1 k.p.a.).
Identyczne podstawy wznowienia postępowania istnieją w postepowaniu podatkowym
(art. 240 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa). W przeciwieństwie jednak do postępowania
administracyjnego, w postępowaniu podatkowym nie przewidziano instytucji sprzeciwu
prokuratora od decyzji ostatecznej. Jest to sytuacja niezrozumiała. Specyfika postępowania
podatkowego w żaden sposób nie wyklucza takiej instytucji, która mogłaby znaleźć
zastosowanie w celu zapewnienia, by z obrotu prawnego wyeliminowana została ostateczna
decyzja podatkowa, uzyskana za pomocą przestępstwa korupcyjnego.
Żaden z powołanych przepisów ustaw proceduralnych, ani też ustawa o prokuraturze,
nie przewidują obowiązku prokuratury wystąpienia do właściwego organu sądowego lub
administracyjnego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem
lub decyzją w sytuacji, gdy zostanie ustalone w toku postępowania karnego, iż zostały one
uzyskane w wyniku przestępstwa, w szczególności korupcyjnego. Prokuratura posiada zatem
jedynie taką możliwość, na podstawie powołanych powyżej przepisów (za wyjątkiem
postępowania podatkowego). Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do
ustawy o prokuraturze takiego obowiązku, co zapewniłoby większą pewność, że sprawcy
przestępstw korupcyjnych nie odniosą żadnych korzyści ze swoich czynów.

2522

Por. K. Weitz [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Tom 2, red. T. Ereciński, wyd. 3, Warszawa 2009,
Nb. 14 do art. 399, s. 358-359 i przywołaną tam literaturę przedmiotu.
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Zakończenie. Wnioski.
W zakończeniu pracy przedstawione zostaną jej najważniejsze wnioski. Niektóre
z nich mają charakter ogólny, pozostałe zaś szczegółowy. Dla przejrzystości wywodu,
w pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane wnioski ogólne (w kolejnych punktach,
oznaczonych liczbami rzymskimi), w dalszej zaś – najistotniejsze wnioski szczegółowe
(w punktach oznaczonych liczbami arabskimi).
I. Model odpowiedzialności karnej w polskim systemie prawnym daleki jest od
doskonałości. Związane jest to przede wszystkim z tym, że interpretacja wielu znamion typów
czynów zabronionych, które można określić jako przestępstwa korupcyjne, budzi liczne
wątpliwości w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym. Tożsame pod względem
językowym znamiona niejednokrotnie wykładane są w sposób odmienny na gruncie
poszczególnych typów przestępstw korupcyjnych.
II. Aby ujednolić wykładnię przestępstw , co jest pożądane przede wszystkim z punktu
widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości, jak również funkcji gwarancyjnej prawa
karnego, właściwe wydaje się przyjęte w niniejszej pracy wyróżnienie niejako „części
ogólnej” typów przestępstw korupcyjnych, tj. znamion wspólnych dla poszczególnych ich
grup (typów przestępstw sprzedajności, przekupstwa, sprzedaży wpływów i kupna
wpływów), którymi są przede wszystkim: znamiona czynności wykonawczej, znamiona
określające przedmiot łapówki (pełniące funkcję znamion przedmiotu przestępnego
oddziaływania) oraz znamiona strony podmiotowej. Te kategorie znamion należy poddać
wspólnej interpretacji w oderwaniu od kontekstu związanego z poszczególnymi dobrami
prawnie chronionymi przez typy przestępstw korupcyjnych.
III. Z kolei wykładnia znamion, różnicujących poszczególne przestępstwa korupcyjne,
powinna być dokonana z możliwie jak najszerszym uwzględnieniem dóbr przez nie
chronionych. Elementami różnicującymi przestępstwa korupcyjne są przede wszystkim
znamiona podmiotu czynu zabronionego oraz znamiona modalne, określające kontekst
sytuacyjny, z powodu którego dochodzi do zawarcia korupcyjnej transakcji. Właściwa
interpretacja w tym zakresie musi być w związku z tym poprzedzona szczególnie wnikliwą
analizą rodzajowego i indywidualnego przedmiotu ochrony poszczególnych przestępstw
korupcyjnych.
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IV. Niezwykle istotną cechę, odróżniającą przestępstwa opisane w art. 228 k.k. i art.
229 k.k. od pozostałych przestępstw będących przedmiotem badań. Różnicą tą jest znamię
modalne „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” występujące w art. 228 k.k. i art. 229
k.k. Przyjmowanie lub wręczanie korzyści albo jej obietnicy ma tu się dokonywać w związku
z pełnieniem pewnej funkcji (model szeroki odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne),
podczas gdy w innych typach czynów zabronionych czynność wykonawcza odbyć ma się
w zamian za pewne, uznawane za niepożądane przez ustawodawcę, zachowanie (model wąski
odpowiedzialności

za

przestępstwa

korupcyjne).

Powoduje

to

znacznie

szerszą

odpowiedzialność karną za przestępstwa z art. 228 i 229 k.k., niż za pozostałe przestępstwa
korupcyjne.
V. Dopiero wykładnia z uwzględnieniem wymienionych wyżej dwóch aspektów na
osiągnięcie w pełni optymalnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa
korupcyjne.
VI. Do istoty przestępczości korupcyjnej należą następujące cechy: 1) istnienie
podmiotu, który posiada uprawnienie do podjęcia określonej decyzji, 2) obowiązek
kierowania się przez ten podmiot określonymi przez społeczeństwo kryteriami, 3) interakcja
pomiędzy podmiotem decyzyjnym, a innym podmiotem, polegająca na przyjęciu lub żądaniu
przez podmiot decyzyjny nienależnej korzyści w zamian za odejście od kryteriów, którymi
winien się kierować przy podejmowaniu decyzji. Trzeba przy tym zauważyć, że zarówno
uprawnienie podmiotu do podjęcia decyzji, sama decyzja, obowiązek kierowania się
określonymi kryteriami oraz same kryteria, mogą mieć charakter normatywny (wynikać
z unormowań systemu prawnego) lub nieformalny (wynikać z określonych norm społecznych,
obowiązujących w danym miejscu i czasie).
VII. Najważniejszym czynnikiem penalizacji korupcji jest potrzeba ochrony zaufania
społecznego wobec decyzji podejmowanych przez uprawnione do tego podmioty
w określonych sektorach życia społecznego. Zagrożenie dla społeczeństwa zjawiskiem
korupcji polega bowiem głównie na poderwaniu tego zaufania. Jeżeli zatem ustawodawca
dostrzega potrzebę ochrony zaufania społecznego dla danej dziedziny życia, decyduje się na
penalizację odnoszących się do niej interakcji korupcyjnych. W tym sensie należy rozumieć
występujący w XX i na początku XXI wieku proces rozszerzania zakresu penalizacji korupcji.
Początkowo bowiem w pojęciu tym mieściły się bowiem jedynie czyny mające miejsce
w ramach działalności instytucji publicznych. Stopniowa ewolucja prawa karnego prowadziła
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do ekspansji zakresu penalizacji korupcji na inne dziedziny życia społecznego,
w szczególności demokratyczny proces wyborczy, obrót gospodarczy i rywalizację sportową.
Wiąże się nieodzownie z zainteresowaniem społecznym tymi dziedzinami życia i potrzebą
ochrony zaufania do decyzji podejmowanych w ich ramach. Istnienie w społeczeństwie
przekonania o istnieniu rozpowszechnionych zjawisk korupcyjnych w danym sektorze życia
społecznego w sposób oczywisty podważa zaufanie społecznego dla tego sektora, tworząc
w zamian kulturę nieufności, która z kolei prowadzi do zahamowania szans rozwojowych
danego społeczeństwa. Dotyczy to rozwoju w każdym jego aspekcie, czy to politycznym,
gospodarczym, czy nawet sportowym. W tym sensie znaczenie korupcji jako zjawiska
społecznego znacznie wykracza poza naruszenia związane z działalnością instytucji
publicznych, tradycyjnie ujmowanymi jako stanowiące istotę przestępczości korupcyjnej.
VIII. Polski model odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne cechuje się
zbyt wysokim poziomem skomplikowania, co znacznie utrudnia praktyczną aplikację norm
prawnokarnych w tym zakresie, a co za tym idzie – skuteczną walkę z korupcją. Jest to przede
wszystkim związane z jego zbytnią kazuistyką. Ustawodawca niepotrzebnie ustanowił szereg
typów czynów zabronionych, których funkcjonowanie w systemie rodzi liczne wątpliwości
walidacyjne, związane z problematyką zbiegu przepisów. Dotyczy to w szczególności
odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne w sektorze farmaceutycznym. Problem
tej kategorii przestępczości korupcyjnej jest zaś w chwili obecnej szczególnie istotny.
Funkcjonowanie w systemie prawa karnego przestępstw pozakodeksowych odnośnie tej sfery
życia społeczno-gospodarczego jest zaś całkowicie zbędne, na co jednoznacznie wskazują
statystyki skazań. Wydaje się zatem, że dla uproszczenia modelu odpowiedzialności karnej
w tym zakresie należy postulować uchylenie norm prawnokarnych zawartych w art. 128 pr.
farm. oraz art. 54 u.r.l. i oparcie odpowiedzialności wyłącznie na normach kodeksu karnego
(odnoszących się do ochrony działalności instytucji publicznych oraz obrotu gospodarczego).
IX. Polskie unormowanie antykorupcyjnego prawa karnego w dużym stopniu
zdeterminowane są przez wiążące Rzeczpospolitą Polską akty prawa międzynarodowego
i europejskiego. Prowadzą one do szerokiego zakresu penalizacji zachowań korupcyjnych, co
dotyczy zwłaszcza kontrowersyjnej kryminalizacji korupcji w gospodarce (między
podmiotami funkcjonującymi w systemie prawa prywatnego, w układzie horyzontalnym).
Polski system norm prawnokarnych odnoszących się do korupcji nie jest jednak w pełni
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spójny z uregulowaniami międzynarodowymi i europejskimi, co zostało wykazane w pracy.
Rodzi to także konieczność przeprowadzenia odpowiednich nowelizacji w tym zakresie.
X. Analiza praktyki życia społecznego, orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawa
karnego

dowodzi

jednoznacznie

obowiązywania

w

Polsce

prawa

zwyczajowego,

prowadzącego do wyłączenia w pewnych sytuacjach odpowiedzialności karnej za
przestępstwa korupcyjne. Podstawą takiego wyłączenia jest konstrukcja kontratypu
pozaustawowego. Przesłankami tego kontratypu są: a) czas wręczenia (po czynności), b) brak
obietnicy, żądania lub uzależnienia, c) legalność czynności, d) rodzaj wręczanej gratyfikacji
(przedmiot, nie pieniądze), e) wartość przedmiotu proporcjonalna do czynności,
f) altruistyczny cel wręczenia gratyfikacji.
XI. Przydatne z kryminalno-politycznego punktu widzenia, są wprowadzone w roku
2003 do polskiego systemu prawa karnego instrumenty służące rozbiciu solidarności
sprawców przestępstw korupcyjnych. Ich pozytywna ocena musi być jednak dokonana
z ostrożnością i ich skuteczność za jakiś czas powinna zostać poddana szczegółowej
ewaluacji. Co do zasady pozytywnie należy przede wszystkim ocenić funkcjonowanie
w polskim systemie prawa karnego klauzul bezkarności sprawców przestępstw korupcyjnych
„czynnych”, współpracujących z organami wymiaru sprawiedliwości. Poważnym błędem
ustawodawcy jest jednak ustanowienie w przypadku przestępstwa korupcji wyborczej
i referendalnej jedynie obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary i fakultatywnego
odstąpienia od jej wymierzenia, a nie klauzuli bezkarności dla sprawcy współpracującego
z organami ścigania. Pozytywnie należy natomiast ocenić „odwrócenie” w tym przypadku
beneficjenta dobrodziejstwa związanego z taką współpracą. Przepisy dotyczące rozerwania
solidarności nie są jednak w pełni doskonałe i kompatybilne z unormowaniami
międzynarodowymi i wymagają pewnych zmian.
XII. Szczególnie istotne dla zwalczania przestępczości korupcyjnej są instrumenty
pozbawiania sprawców przestępstw korupcyjnych owoców ich czynów. Takim instrumentem
na gruncie polskiego kodeksu karnego jest przede wszystkim instytucja przepadku we
wszystkich jej postaciach. Co do zasady jej kształt należy ocenić pozytywnie, jednak –
zwłaszcza w odniesieniu do przepadku jako środka zabezpieczającego – wymaga ona
nowelizacji. Poza tym cele z tego zakresu mogą być również osiągnięte poprzez znacznie
szersze niż dotychczas stosowanie instrumentów prawa cywilnego oraz prawa procesowego.
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1. Dla osiągnięcia pożądanego rezultatu wykładni właściwe jest połączenie dwóch
kryteriów, których kumulatywne spełnienie jest konieczne dla uznania danego świadczenia za
„korzyść” w rozumieniu k.k.: a) zaspakajanej potrzeby ludzkiej (o ile podmiotem
przyjmującym jest osoba fizyczna) i b) wytworzenia sytuacji obiektywnie lepszej niż przed
popełnieniem przestępstwa, uprzywilejowującej sprawcę (lub osobę przyjmującą korzyść)
w stosunku do innych podmiotów. Proponowany sposób interpretacji pozwala z jednej strony
na możliwość odwoływania się do dotychczasowego szerokiego dorobku doktryny
i orzecznictwa, a z drugiej na ograniczenie nadmiernego zakresu kryminalizacji. Pierwsze
kryterium z przyczyn wskazanych powyżej stosować należy jedynie w przypadku, gdy
podmiotem uzyskującym korzyść jest osoba fizyczna. W innych sytuacjach należy stosować
wyłącznie kryterium drugie. O korzyści w rozumieniu polskiego prawa karnego więc można
mówić w sytuacji świadczenia poprawiającego sytuację sprawcy przestępstwa (lub osoby
przyjmującej świadczenie) w stosunku do innych osób i zaspakajającego jakąś jego potrzebę.
2. Kluczowym wyróżnikiem instytucji państwowych i samorządu terytorialnego jest
wykonywanie przez nie, nadanych im konstytucyjnie i ustawowo, zadań publicznych,
w szczególności służących realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa wobec obywateli
(np. obowiązków będących korelatem prawa obywateli do ochrony zdrowia albo prawa do
nauki – por. art. 68 ust. i 70 ust. 1 Konstytucji RP). Nie ma natomiast podstaw interpretacja
zawężająca zakres pojęcia instytucji państwowej wyłącznie do takich struktur państwowych,
których zadaniem jest podejmowanie decyzji o charakterze władczym. Rzecz bowiem w tym,
że za anachroniczny i niesłuszny należy uznać pogląd, że istotą działania instytucji
państwowych i samorządowych jest dysponowanie władztwem publicznym. W nauce prawa
administracyjnego poza funkcją władczą administracji publicznej (z którą można utożsamiać
władztwo publiczne) wyróżnia się między innymi funkcję świadczącą, czy funkcję
właścicielską,

przejawiającą

się

w

zarządzaniu

majątkiem

publicznym.

Funkcje

współczesnego państwa są o wiele dalej idące niż tylko sprawowanie władztwa publicznego.
Trzeba tu w szczególności wspomnieć o funkcji tzw. administracji świadczącej państwa,
wiążącej się ze świadczeniem usług niematerialnych na rzecz obywateli przez organy
publiczne. Bez wątpienia tego rodzaju działalność również mieści się w zakresie rodzajowego
przedmiotu ochrony Rozdziału XXIX k.k., zadania z zakresu administracji świadczącej
stanowią bowiem część zadań publicznych.
3. Od świadczącej funkcji administracji publicznej należy jednak odróżnić działalność
gospodarczą, która na zasadzie wyjątku prowadzona jest niekiedy przez podmioty państwowe
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lub samorządowo-terytorialne. W polskim systemie prawnym immanentną cechą działalności
gospodarczej jest jej zarobkowy charakter, a zatem jej intencjonalne ukierunkowanie na zysk.
Tak rozumiana działalność gospodarcza, związana z ukierunkowaniem na osiągnięcie zysku,
nie mieści się w pojęciu zadań publicznych realizowanych przez państwo i samorząd
terytorialny. Tego rodzaju aktywność powinna być w państwie opierającym swoją gospodarkę
na zasadach wolnorynkowych jedynie wyjątkiem i na pewno nie należy do istoty jego funkcji.
Prowadzenie państwowej działalności gospodarczej jest dopuszczalne, pod warunkiem
przestrzegania zasady swobodnej konkurencji podmiotów publicznych i prywatnych, co
oznacza zakaz tworzenia preferencji dla podmiotów publicznych. Na gruncie prawa karnego
zakaz ten należy rozumieć jako zakaz tworzenia silniejszej prawnokarnej ochrony
działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty państwowe. Można ująć ten zakaz
jako zasadę równości prawnokarnej ochrony mienia i obrotu gospodarczego (jednolitej
ochrony uczestników obrotu gospodarczego, bez rozróżnienia na podmioty publiczne
i prywatne). W konsekwencji, należy odmówić państwowym i samorządowo-terytorialnym
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą i nie
wykonującym przy tym żadnych zadań publicznych (należących chociażby do sfery
administracji świadczącej) charakteru instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,
a tym samym ochrony przewidzianej przez przepisy Rozdziału XXIX k.k.
4. W niektórych przypadkach problematyczne może okazać się odróżnienie od siebie
działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty państwowe (samorządowoterytorialne) od realizowanych przez nie zadań publicznych z zakresu administracji
świadczącej. Rzecz bowiem w tym, że nową tendencją pojawiającą się we współczesnej
administracji świadczącej jest odpłatność za usługi świadczone przez zakłady państwowe
i samorządowe. Obserwując tendencje rozwoju administracji świadczącej państwa, zauważa
się zatem jej urynkowienie polegające na powiększaniu udziału prywatnych środków
finansowych w wykonywaniu zadań państwa, przy czym istotą tego założenia jest
partycypacja obywateli w kosztach usług publicznych. Po drugie, pojawia się zwiększanie
udziału zakładów prywatnych w wykonywaniu usług publicznych (poprzez tzw. zlecanie
funkcji administracji publicznej podmiotom prywatnym, lub „prywatyzację zadań
publicznych”). „Po trzecie – należy sądzić, że tak jak obserwujemy <<odpublicznianie>>
zakładów publicznych, tak samo następuje <<upublicznianie>> podmiotów niepublicznych
wykonujących zadania państwa. Wyraźnie zauważalne jest zbliżenie do siebie formuły
zakładów państwowych, samorządowych i prywatnych wykonujących zadania publiczne
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(przykładem jest ewolucja modelu prawnego szkoły wyższej”.

Zjawiska te określa się

z jednej strony, jako „prywatyzacja władzy publicznej”, zaś z drugiej jako „publicyzacja sfery
prywatnej”. W świetle tych uwag staje się oczywiste, iż w aktualnie obowiązującym systemie
prawnym jako coraz trudniejsze jawi się wyraźne oddzielenie sfery publicznej od sfery
prywatnej. Trudności te, występujące głównie w obszarze prawa administracyjnego,
przenoszą się również na inne gałęzie prawa, w tym na prawo karne. Również na gruncie tej
dziedziny prawa coraz trudniej odróżnić to, co publiczne, od tego, co prywatne. Widać to
jasno podczas próby odróżnienia od siebie działalności gospodarczej od realizowania zadań
publicznych z zakresu administracji świadczącej, które współcześnie mogą być realizowane
za częściową odpłatnością ze strony obywateli. Poszukiwanie jasnego i jednolitego kryterium
odróżniającego od siebie „instytucje państwowe i samorządu terytorialnego”, wykonujące
zadania

publiczne,

od

podmiotów

państwowych

i

samorządowo-terytorialnych

uczestniczących w obrocie gospodarczym jako równoprawni uczestnicy tego obrotu, jest więc
niezwykle skomplikowane. Wydaje się, że adekwatnym kryterium może tu jedynie próba
odpowiedzi na pytanie, czy celem danej działalności jest jedynie osiąganie zysku czy też
realizowanie zadań na rzecz obywateli. Innymi słowy, czy dana działalność, polegająca na
świadczeniu określonych usług na rzecz ludności, byłaby kontynuowana przez podmioty
państwowe lub samorządowo-terytorialne nawet w razie jej deficytowości. Pomocne
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie są zaś konkretne regulacje normatywne dotyczące
określonych podmiotów, w szczególności związanych z ich gospodarką finansową czy
możliwością

ogłoszenia

ich

upadłości.

Przykładowo,

leżący

po

stronie

organu

założycielskiego danego podmiotu obowiązek jego dotowania nawet w sytuacji, gdy
prowadzone przez niego działalność przynosi straty, sugeruje jednoznacznie, że w odniesieniu
do tego podmiotu nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, lecz z realizowaniem
przezeń zadań publicznych. Również zakaz ogłaszania upadłości takiego podmiotu mimo jego
niewypłacalności sugeruje podobny wniosek. W świetle powyższych uwag wydaje się jasne,
że badając, czy mamy do czynienia z instytucją państwową lub samorządu terytorialnego czy
też nie, należy za każdym razem przeprowadzić dokładną analizę unormowań stanowiących
podstawę działalności danego podmiotu, zwłaszcza pod kątem nałożonych na niego
obowiązków.
5. Przedsiębiorstwa państwowe użyteczności publicznej, jako realizujące funkcje
świadczącą administracji publicznej, mieszczą się w ustalonym w języku prawniczym
znaczeniu pojęcia „instytucja”, obejmującym „[…] zakłady o charakterze publicznym,
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zajmujące się określonym rodzajem spraw, działające w jakiejś dziedzinie”, którą są „[…]
sprawy publiczne należące do kompetencji instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego”.
6. Ustawowe zlecenie niektórym jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa
wykonywania zadań publicznych, zwłaszcza z zakresu administracji świadczącej, sprawia, że
podmioty

te

wykazują

wiele

cech

wspólnych

z

zakładami

publicznymi

czy

przedsiębiorstwami państwowymi użyteczności publicznej. Należy je zatem kwalifikować
jako „instytucje państwowe” w rozumieniu Rozdziału XXIX k.k. Ponieważ jednak częstokroć
obok realizowania funkcji administracji publicznej będą one również prowadziły działalność
gospodarczą, należy zaznaczyć, że ochronie przewidzianej przez przepisy tego rozdziału
będzie podlegała wyłącznie aktywność polegająca na realizowaniu zadań publicznych.
Prowadzona przez nie działalność gospodarcza będzie zaś chroniona przepisami Rozdziału
XXXVI k.k. Badając, czy celem działalności danej spółki jest prowadzenie działalności
gospodarczej, należy odwołać się do aktu normatywnego, na podstawie którego została
utworzona, a także do jej aktu założycielskiego (statutu). Brak wyraźnego wskazania w tych
aktach, że wśród celów działania danej spółki są cele z zakresu realizowania określonych
zadań publicznych i odwołanie się wyłącznie do działalności gospodarczej (lub celu
zarobkowego) jako celu istnienia danej spółki wyklucza, moim zdaniem, możliwość jej
kwalifikowania jako „instytucji państwowej”. Podobnie jest ze spółkami komunalnymi
i możliwością ich kwalifikowania jako „instytucji samorządu terytorialnego”.
7. Inna jest natomiast sytuacja spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa,
zawiązanych z podmiotami prywatnymi, nawet jeżeli udział Skarbu Państwa w takich
spółkach jest większościowy i realizują one w jakimś zakresie zadania publiczne. W takim
bowiem przypadku, można by je uznać co najwyżej za instytucje „państwowo-prywatne”.
Zakwalifikowanie takich podmiotów do kategorii instytucji państwowych stanowiłoby
wykładnię wykraczającą poza językowe znaczenie tekstu prawnego. Nic nie stoi natomiast na
przeszkodzie, by w zakresie, w jakim realizują one zadania publiczne, nałożone na podstawie
ustaw lub umów międzynarodowych, uznawać je za podmioty „dysponujące środkami
publicznymi” (o ile otrzymują na realizację zadań publicznych dotacje ze środków
publicznych) lub realizujące „działalność publiczną”.
8. W świetle wiążących Rzeczpospolitą Polską aktów prawa międzynarodowego
z zakresu prawa antykorupcyjnego, należy zatem wskazać, że przedmiotem ochrony
przestępstw z art. 228 i 229 k.k. (jak i innych przestępstw korupcyjnych), poza sprawną
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i uczciwą działalnością instytucji państwowych i samorządu terytorialnego państwa
polskiego, państw obcych, a także organizacji międzynarodowych, objęte są również takie
wartości, jak

interesy finansowe Unii Europejskiej, trwały rozwój gospodarczy,

międzynarodowa
demokratycznych,

konkurencja
rządy

w

prawa,

stosunkach
wartości

gospodarczych,

demokratyczne

i

stabilność

instytucji

etyczne,

uczciwość

i sprawiedliwość społeczna oraz moralne podstawy społeczeństwa.
9. Prawnokarnej ochronie przed zachowaniami godzącymi w bezstronność
działalności (takimi jak łapownictwo) podlegają na gruncie aktualnie obowiązującego stanu
prawnego nie tylko instytucje państwa i samorządu terytorialnego, ale również organizacje
społeczne, jeśli wykonują zlecone im przez ustawę zadania publiczne, polegające np. na
świadczeniu obywatelom usług, zagwarantowanych przez Konstytucję RP lub przez ustawy
zwykłe. Działalność taką omawiane podmioty wykonują „na zlecenie” państwa. Jeśli zatem
w jej toku dochodzi do nieprawidłowości, np. związanych z czynami korupcyjnymi,
poderwaniu ulega zaufanie nie tylko do tych podmiotów, ale przede wszystkim do państwa
jako takiego. Czyny korupcyjne dokonywane w ich ramach godzą zatem w dobro prawnie
chronione. W pojęciu „pełnienia funkcji publicznej” nie mieści się zaś działalność będąca
przejawem tzw. administracji właścicielskiej, polegającej na wykonywaniu uprawnień
właścicielskich i zarządzaniu majątkiem publicznym, obojętnie czy działalność taką
wykonuje samo państwo lub samorząd terytorialny, czy też organizacja społeczna na mocy
ustawowego zlecenia, a tam bardziej działalność polegająca na prowadzeniu w celu
zarobkowym działalności gospodarczej przez państwo, samorząd terytorialny, lub przez inny
podmiot na zlecenie państwa.
10. Definiując pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną, ustawodawca ustalił również
pośrednio na użytek prawa karnego znaczenie pojęcia „pełnienie funkcji publicznej”. Jeżeli
ustawodawca twierdzi, że „osobą pełniącą funkcję publiczną” jest między innymi „osoba
zatrudniona w jednostce dysponującej środkami publicznymi”, to „pełnieniem funkcji
publicznej” w tym przypadku jest „zatrudnienie w jednostce dysponującej środkami
publicznymi”, a nie „dysponowanie środkami publicznymi”. „Pełnieniem funkcji publicznej”
jest zatem w moim przekonaniu spełnienie jednego z poniższych warunków: 1) bycie
funkcjonariuszem publicznym, 2) bycie członkiem organu samorządowego, 3) zatrudnienie
w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że zatrudnienie to
wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności usługowych, 4) posiadanie określonych lub
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uznanych przez ustawę lub umowę międzynarodową uprawnień i obowiązków w zakresie
działalności publicznej.
11. Pojęcie „środków publicznych” użyte w art. 115 § 19 k.k. należy rozumieć
zgodnie z jego znaczeniem, nadanym przez przepisy ustawy o finansach publicznych. Termin
ten należy do języka prawnego i należy go rozumieć w sposób przewidziany w podstawowym
akcie prawnym regulującym finanse publiczne, tj. ustawie o finansach publicznych. Nie ma
żadnych argumentów przemawiających za szerszym rozumieniem tego terminu, odwołującym
się do uregulowań ustawy o przejrzystości systemu. „Środkami publicznymi” w rozumieniu
art. 115 § 19 k.k. są zatem wyłącznie kategorie środków pieniężnych wymienione w ustawie
o finansach publicznych. Definicję środków publicznych zawiera art. 5 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
12. Podstawową kategorią „jednostek organizacyjnych dysponujących środkami
publicznymi” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. są podmioty należące do sektora finansów
publicznych (art. 9 ustawy o finansach publicznych). Poza tym do ich grona należy zaliczyć
inne podmioty (w tym podmioty sektora prywatnego), które posiadają uprawnienie do
dysponowania środkami publicznymi, w tym podmioty, które otrzymały do wykorzystania
dotację ze środków publicznych – o ile jednak jej otrzymanie pozwala beneficjentowi dotacji
na podejmowanie decyzji co do sposobu jej wykorzystania. W innych jednak sytuacjach,
dokonanie wydatku publicznego – a zatem przejście własności środków publicznych
z podmiotu sektora finansów publicznych na podmiot nienależący do tego sektora –
powoduje, że objęte nim środki tracą swój publiczny charakter, a podmiot, który je otrzymał
nie stanowi „jednostki organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi”.
13. Spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego (w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa bądź spółki z wyłącznym
udziałem samorządu terytorialnego), prowadząc działalność gospodarczą, ukierunkowaną na
osiągnięcie zysku, nie dysponują środkami publicznymi. Nie są jednostkami sektora finansów
publicznych, na co wprost wskazuje art. 9 pkt 14 in fine ustawy o finansach publicznych. Co
do zasady więc spółki takie nie są „jednostkami organizacyjnymi dysponującymi środkami
publicznymi”. Podobnie jak ze spółkami kapitałowymi z udziałem Skarbu Państwa lub
samorządu terytorialnego rzecz ma się z przedsiębiorstwami państwowymi.
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14. Podmioty takie jak spółki kapitałowe z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu
terytorialnego bądź przedsiębiorstwa państwowe także mogą otrzymywać na prowadzoną
działalność dotacje ze środków publicznych. W takiej sytuacji, mogą one zostać uznane za
„jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi” na podobnych zasadach, jak
podmioty prywatne.
45. Za „jednostkę dysponującą środkami publicznymi” należy uznać organizację
pożytku publicznego, która na podstawie umowy z podmiotem administracji publicznej
otrzymała dotację na realizację zadań publicznych.
15. O związku z pełnieniem funkcji publicznej można mówić w sytuacji, gdy sprawca
posiada kompetencje do wpływania na wydatkowanie lub zarządzanie środkami publicznymi
w ramach jego zatrudnienia w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi.
Za pozostające w związku z pełnieniem funkcji publicznej należy również uznać kompetencje
osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,
niepolegające na podejmowaniu decyzji o sposobie wydatkowania środków, lecz pozostające
w merytorycznym związku z zadaniami publicznymi, realizowanymi przez daną jednostkę
organizacyjną, a finansowanymi z otrzymanych przez nią środków publicznych.
16.

Poza zakresem ochrony przestępstw korupcyjnych zawartych w Rozdziale

XXXVI k.k. pozostaje działalność non profit, nie ukierunkowana na osiągnięcie zysku.
Chodzi tu w szczególności o działalność tzw. organizacji trzeciego sektora (społecznych,
pozarządowych), chyba, że częściowo ich celem jest prowadzenie działalności gospodarczej
(np. z przeznaczeniem zysku na cele statutowe).
17. Ochronie z art. 296a k.k. nie podlega w szczególności działalność tzw. zakładów
publicznych (zakładów administracyjnych, zakładów użyteczności publicznej), czyli
wszelkiego rodzaju jednostek organizacyjnych, powoływanych w drodze ustaw lub aktów
właściwych organów administracji rządowej dla realizacji zadań publicznych, polegających
na świadczeniu usług zaspakajających potrzeby ludności o szczególnym znaczeniu
społecznym (realizacji funkcji świadczącej administracji publicznej).
18. Preambuła decyzji ramowej w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym
wprost wskazuje na trzy wartości, zagrożone lub zakłócone przez akty korupcji w sektorze
prywatnym: praworządność społeczeństwa, konkurencję w odniesieniu do kupna towarów lub
usług oraz rozwój gospodarczy. Warto przy tym wskazać, że preambuła nie wskazuje na
przedmiot

ochrony,

jakim

miałyby

być
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interesy

majątkowe

czy

niemajątkowe

przedsiębiorstwa, w ramach którego działa sprawca sprzedajności gospodarczej. Interesy
chronione według preambuły mają charakter ponadindywidualny. Co więcej, nie wszystkie
z nich mają charakter ekonomiczny, dotyczy to dwóch z nich, tj. konkurencji w odniesieniu
do zakupu towarów lub usług oraz rozwoju gospodarczego. Ustawodawca europejski wskazał
jednak również na interes pozaekonomiczny, jakim jest praworządność.
19. Korupcja w sektorze prywatnym podważa takie wartości jak zaufanie i lojalność,
które są niezbędne dla utrzymania i rozwoju relacji społecznych i ekonomicznych. Nawet
w braku szkody w majątku pokrzywdzonego, powoduje ona szkodę dla społeczeństwa jako
całości. Po drugie, penalizacja aktów korupcyjnych w gospodarce jest niezbędna dla ochrony
uczciwej konkurencji. Po trzecie zaś, konieczność wprowadzenia kryminalizacji takich
czynów związana jest ze zjawiskiem prywatyzacji zadań i funkcji publicznych. Skoro coraz
więcej zadań publicznych (w takich sektorach jak edukacja, ochrona zdrowia, transport,
telekomunikacja itd.), a także kompetencji regulacyjnych oddawanych jest w ręce prywatne,
co związane jest także z prywatyzacją majątku publicznego i przekazywaniem do sektora
prywatnego środków publicznych, to logiczne jest, by ochrona społeczeństwa przed aktami
korupcyjnymi obejmowała również sektor prywatny. Jest tak również dlatego, że
prywatyzowane zadania publiczne często mają ogromną wagę społeczną.
20. Istotną wartością chronioną przez normy prawa międzynarodowego, odnoszące się
do korupcji w sektorze prywatnym jest także – poza uczciwą konkurencją - zaufanie
społeczeństwa do prowadzonej przez podmioty na rynku działalności gospodarczej oraz
lojalność pracowników wobec zatrudniających ich podmiotów gospodarczych. Zaufanie to
jest konieczne dla organizowania bardziej skomplikowanych przedsięwzięć ekonomicznych,
a co za tym idzie – dla rozwoju gospodarczego danego państwa. Niekoniecznie zaś ochrona
przysługiwać ma konkretnym interesom majątkowym podmiotów działających na rynku.
21. We fragmencie, w którym art. 296a § 1 k.k. móqi o przyjęciu lub żądaniu korzyści
(jej obietnicy) w zamian za „czyn nieuczciwej konkurencji” lub „niedozwoloną czynność
preferencyjną na rzecz …”, przedmiotem ochrony nie są (a przynajmniej nie w przeważającej
mierze) interesy podmiotu, w ramach którego jest zatrudniony sprawca, lecz przede
wszystkim zasady uczciwej konkurencji, a co za tym idzie – interesy podmiotów
gospodarczych innych niż podmiot, w ramach którego działa osoba udzielająca korzyści (lub
przyjmująca korzyść), a także słuszne interesy konsumentów. Zachowania korupcyjne
w sektorze gospodarczym prowadzić bowiem mogą do zachwiania zasad konkurencji. Dzieje
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się tak wówczas, gdy podmioty gospodarcze odchodzą przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych (przede wszystkim przy wyborze ofert, rozstrzyganiu przetargów) od
kryteriów

ściśle

ekonomicznych,

którymi

kierowałby

się

działający

racjonalnie

przedsiębiorca, w zamian za to decyzje takie podejmując na podstawie uzyskanych
nienależnie korzyści.
22. Poprzez ochronę konkurencji przepis art. 296a § 1 k.k. pośrednio chroni także
rozwój gospodarczy jako taki. Jak zauważa się w piśmiennictwie ekonomicznym oraz
doktrynie międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego, zachowania korupcyjne
w gospodarce (między przedsiębiorcami) prowadzą do zakłócenie zasad uczciwej
konkurencji, poprzez zaburzenie procesu decyzyjnego osób podejmujących decyzje
gospodarcze. Zaburzenie takie następuje, ponieważ osoby te pod wpływem łapówki odchodzą
od kryteriów, jakimi powinny się kierować, podejmując te decyzje. W konsekwencji
powoduje to nieefektywną alokację zasobów na rynku, a także negatywne konsekwencje
organizacyjne wewnątrz podmiotów gospodarczych. Dzieje się tak, ponieważ następuje
wzrost ryzyka gospodarczego oraz zmniejszenie przewagi konkurencyjnej danego podmiotu
23. Wprowadzenie w art. 296a § 1 k.k. przez polskiego ustawodawcę dodatkowych
zawężeń dotyczących czynności ekwiwalentnych sprawcy („zachowanie mogące wyrządzić
szkodę

majątkową”,

preferencyjna”)

„czyn

powoduje

nieuczciwej
niezgodność

konkurencji”,
omawianego

„niedopuszczalna
przepisu

z

czynność

unormowaniami

międzynarodowymi i europejskimi. Ponadto istnienie dodatkowych zawężeń w art. 296a
§ 1 k.k. prowadzić może do dodatkowych trudności w stosowaniu tego przepisu,
w szczególności związanych ze względami natury dowodowej. Wydaje się więc, że pożądana
byłaby w tym zakresie nowelizacja omawianego przepisu, wykreślająca owe zawężenia.
Przepis w omawianej części mógłby więc brzmieć: „(…) w zamian za nadużycie
przysługujących mu uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków”.
24. Ochrona uczciwości konkurencji staje się szczególnie istotna w kontekście
interpretacji pojęcia „niedopuszczalna czynność preferencyjna”. Dokonywanie bowiem
czynności uprzywilejowujących jednego kontrahenta kosztem innych na podstawie kryteriów
niemających podłoża w atrakcyjności jego oferty, lecz w przyjęciu od niego korzyści
majątkowej lub osobistej, godzi wyraźnie w zasady uczciwej konkurencji. Uczciwą
konkurencją jest bowiem konkurowanie przedsiębiorców poprzez jakość własnych świadczeń.
25. Niedopuszczalną czynnością preferencyjną jest czynność, która stwarza odbiorcy
lub nabywcy towaru, usługi lub świadczenia warunki korzystniejsze niż warunki stworzone
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innym, dokonana na podstawie kryteriów innych niż gospodarcza wartość ofert
przedstawianych dokonującemu wyboru przez jego kontrahenta (naruszająca zasady uczciwej
konkurencji). Jeżeli zatem powodem przyjęcia oferty przez przedsiębiorcę była wręczona lub
obiecana mu korzyść, dokonanie przez niego wyboru tej właśnie oferty kosztem innej stanowi
„niedopuszczalną czynność preferencyjną”. Posiłkowym kryterium może być sprzeczność
danej czynności preferencyjnej z obowiązującym prawem czy ustaloną praktyką zawierania
umów w danym przedsiębiorstwie (utrwaloną np. w regulaminie). Nie należy natomiast
posługiwać się innymi warunkami, w szczególności takimi jak niekorzystność czynności dla
podmiotu, w ramach którego działa sprawca, czy też braku dostatecznego gospodarczego
uzasadnienia dla czynności.
26. Do istoty rywalizacji sportowej należy, zgodnie z coubertinowską dewizą „citius,
altus, fortius” (szybciej, wyżej, mocniej) wzmożenie wysiłków w celu osiągnięcia jak
najlepszego wyniku sportowego i pokonania przeciwnika. Nigdy zatem zachowanie
zawodnika, usiłującego osiągnąć jak najlepszy wynik (nawet jeśli jest to wynikiem obiecanej
mu specjalnej gratyfikacji finansowej) nie będzie zachowaniem sprzecznym z zasadami
rywalizacji sportowej, a zatem zachowaniem „nieuczciwym”.
27. Artykuł 128 pr. farm. dotyczy zachowań korupcyjnych związanych z reklamą
produktów leczniczych (reklamą farmaceutyczną), niezależnie od tego, czy podlegają one
refundacji ze środków publicznych czy też nie. Natomiast przepisy art. 54 ust. 1-5 u.r.l.
dotyczą patologii korupcyjnych związanych z obrotem lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, pod warunkiem
jednak, że podlegają one refundacji ze środków publicznych. Wskazane przepisy stanowią
odpowiedź ustawodawcy na szeroko występujące w Polsce patologie korupcyjne związane
z funkcjonowaniem przemysłu farmaceutycznego, w szczególności dotyczące jego relacji
z lekarzami (osobami uprawnionymi do wystawiania recept), farmaceutami (osobami
prowadzącymi detaliczny i hurtowy obrót lekami) oraz podmiotami prowadzącymi
działalność leczniczą, w zakresie w jakim dokonują one zamówień leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
refundowanych ze środków publicznych.
28. Uregulowania ustawy – Prawo farmaceutyczne przewidują wiele form dozwolonej
reklamy produktów leczniczych. Działanie podmiotu prowadzącego reklamę farmaceutyczną,
mieszczącą się w ramach tych unormowań, nie może zostać uznane za realizację znamion
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typu przekupstwa w reklamie farmaceutycznej z art. 128 pr. farm. Ze względu na wtórną
wobec innych gałęzi prawa rolę prawa karnego (prawo karne jako ultima ratio, norma
sankcjonowana jako prius przepisu prawnokarnego), zachowania dozwolone przez art. 58 nie
mogą stanowić realizacji znamion tych typów czynów zabronionych (art. 228, art. 229, art.
296a k.k. i art. 54 ustawy o refundacji leków). Za bezkarne należy więc w każdym przypadku
uznać zachowania (o ile mają miejsce w ramach reklamy produktów leczniczych) odnoszące
się do „przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych,
związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym
daną firmę lub produkt leczniczy” (art. 58 ust. 3 pr. farm.) oraz organizowania i finansowania,
a także uczestnictwa w spotkaniach promocyjnych produktów leczniczych, podczas których
przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania (arg. a contrario z art.
58 ust. 1 i 2 pr. farm.). Analogicznie, za dozwolone, a zatem bezkarne z punktu widzenia
wszystkich typów przestępstw korupcyjnych należy uznać wymienione przez ustawodawcę
formy reklamy, które nie zostały przez niego zakazane. W kontekście przestępstw
korupcyjnych chodzi tu przede wszystkim o: dostarczanie próbek produktów leczniczych (art.
52 ust. 2 w zw. z art. 54 ust. 3 pr. farm.) oraz sponsorowanie konferencji, zjazdów
i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52 ust. 2 pkt 6 pr. farm.).
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Wykaz źródeł:
Akty prawne:
1. dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 53, poz. 300).
2. dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 192 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz.
1133 z późn. zm.).
4. ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42 z późn.
zm.).
5. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).
6. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.).
7. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.).
8. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 925 z późn. zm.).
9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr
146, poz. 1488 z późn. zm.).
10. (ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 10,
poz. 65 z późn. zm.).
11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 269).
12. ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie
zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273).
13. ustawa z dnia 30 maja 1985 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.,
Nr 84, poz. 710).
14. ustawa z dnia 30 maja 1985 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.).
15. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 270,
poz. 1599 z późn. zm.).
16. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z późn. zm.).
17. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 z późn. zm.).
18. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 355 z późn. zm.).
19. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).
20. ustawa z dnia 17 września 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst
jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 319).
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21. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
22. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r, Nr 287, poz.
1687 z późn. zm.).
23. ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467 z późn. zm.).
24. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011
r., Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).
25. ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii (tekst
jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 z późn. zm.).
26. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 z późn.
zm.).
27. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r.,
Nr 136, poz. 856 z późn. zm.).
28. ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U.
Nr 63, poz. 266 z późn. zm.).
29. ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.).
30. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.).
31. ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, wyrobach
medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz.
452).
32. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
33. ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.).
34. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.,
Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).
35. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz.
450 z późn. zm.).
36. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
37. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.
1223, z późn. zm.).
38. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie
niektórych przepisów kodeksu karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615).
39. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).
40. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu
dnia 17 grudnia 1994. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2001 r., Nr 23, poz. 264.
41. ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.).
42. ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr
226, poz. 1675 z późn. zm.).
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43. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.,
Nr 41, poz. 213).
44. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr
24, poz. 199 z późn. zm.).
45. Protokół do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot
Europejskich, uchwalony przez Radę Europejską w dniu 27 września 1996 r.,
opublikowany w: Dz. Urz. WE, OJ Nr C 313 z 23 października 1996 r.
46. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn.
zm.).
47. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
48. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011
r., Nr 45, poz. 236).
49. ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych
żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 z późn. zm.).
50. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005
r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
51. Konwencja w sprawie przeciwdziałania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej, opublikowana w: Dz. Urz. WE,
OJ Nr C 195 z 25 czerwca 1997 r.
52. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
53. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz.
643 z późn. zm.).
54. ustawa z dnia 12 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz.
1376 z późn. zm.).
55. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2002 r., poz. 952 z późn. zm.).
56. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 ze zm.).
57. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej
prowadzonej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr
216, poz. 1584 z późn. zm.).
58. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005
r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
59. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.).
60. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779
z późn. zm.).
61. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań
Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. Nr
25, poz. 134 z późn. zm.).
62. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
63. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
64. ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190).
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65. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie
w dniu 17 lipca 1998 r. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz.
708.
66. Prawnokarna Konwencja Rady Europy o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27
stycznia 1999 r. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2005 r., Nr 29, poz. 249.
67. Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji, sporządzona w Strasburgu w dniu 4 listopada
1999 r. Polski tekst konwencji opublikowany w: Dz. U., z 2004 r., Nr 244, poz. 2443.
68. ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 39, poz. 443 z późn. zm.).
69. ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r.,
Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.).
70. ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 190,
poz. 1360 z późn. zm.).
71. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych (Dz. U, Nr 87, poz. 954 z późn. zm.).
72. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.).
73. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 z późn. zm.).
74. ustawa z dnia 4 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.).
75. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r., Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
76. ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Tekst jedn.: Dz. U. z 2008
r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
77. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi (Dz. U. WE L 311 ze zm.).
78. ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
79. ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1191).
80. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
81. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr
153, poz. 1269 z późn. zm.).
82. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052
z późn. zm.).
83. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.).
84. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r.,
Nr 16, poz. 94 z późn. zm.).
85. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
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86. ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593 z późn. zm.).
87. Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 r.
w rezolucji Nr 58/4. Polski tekst opublikowany w: Dz. U. z 2007 r., Nr 84, poz. 563.
88. Decyzja ramowa Rady UE 2003/568/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie
zwalczania korupcji w sektorze prywatnym.
89. ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.).
90. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.).
91. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182).
92. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
93. Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną
Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią,
Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską,
Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką
Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką
Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Tekst polski opublikowany w: Dz. U.
z 2004 r., poz. 90, poz. 864.
94. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.
U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
95. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
96. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
97. ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.).
98. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111).
99. ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.).
100.
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
101.
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.
1298 z późn. zm.).
102.
ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.).
103.
ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm.).
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104.
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 z późn. zm.).
105.
ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych
pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz
o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 191, poz. 1441
z późn. zm.).
106.
ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego
przeznaczenia, Dz. U. Nr 23, poz. 136 z późn. zm.).
107.
ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850
z późn. zm.).
108.
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).
109.
ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 694).
110.
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505
z późn. zm.).
111.
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr
223, poz. 1458 z późn. zm.).
112.
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
113.
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1230 z późn. zm.).
114.
ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
115.
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.).
116.
ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708
z późn. zm.).
117.
ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523
z późn. zm.).
118.
ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.
679 z późn. zm.).
119.
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).
120.
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.
151 z późn. zm.).
121.
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z
późn. zm.).
122.
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.).
123.
ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696 z późn. zm.).
124.
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.
Nr 174, poz. 1038).
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Orzecznictwo:
1. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1932 r., II 4 777/31.
2. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1934 r., I K 4/34, OSN z 1934 r., Nr 6, poz.
124.
3. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1934 r., III K 293/34, OSN z 1934 r., Nr
10, poz. 228.
4. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1938 r., 1 K 2159/37, Zb. O. z 1939 r., Nr
2, poz. 31.
5. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1950 r., K 726/50, OSN z 1961 r., Nr 1,
poz. 11.
6. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1957 r., III K 802/56, OSPiKA z 1958 r.,
Nr 4, poz. 112.
7. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1957 r., IV K 1057/57, OSN z 1958 r., Nr
4, poz. 39.
8. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1958 r., IV K 105/58, OSNPG z 1959 r., Nr
1, poz. 19.
9. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1958 r., I K 862/57, OSNPG z 1959 r., Nr
1, poz. 20.
10. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1958 r., I K 755/57, OSNPG z 1959
r., Nr 1.
11. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1958 r., I K 803/58, OSNPG z 1959, Nr
5, s. 15.
12. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1959 r., IV K 8/59, OSNPG z 1959 r., Nr 7,
poz. 6.
13. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1959 r., I K 895/98, OSNPG z 1959 r., Nr
6.
14. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1959 r., V K 1220/59, OSNGP z 1959 r.,
Nr 11, s. 12.
15. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1960 r., IV K 118/60, Państwo i Prawo
z 1961 r., Nr 8-9, s. 130.
16. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1960 r., II K 297/60, OSNPG z 1960 r., Nr
8-9, poz. 152.
17. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1962 r., V K 26/62, OSNPG z 1963
r., Nr 1, poz. 11.
18. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1963 r., V K 628/61, OSNKW z 1964 r., Nr
2, poz. 13.
19. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1965 r., IV KR 102/65, OSNKW z 1965 r.,
Nr 8-9, poz. 94.
20. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1967 r., VI KZP 56/66, OSNKW z 1967
r., Nr 6, poz. 49.
21. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1972 r., II KR 4/71, OSNPG z 1972 r., Nr 9,
poz. 156.
22. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1972 r., III KR 67/72, OSNKW z 1972 r., Nr
10, poz. 157.
23. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1972 r., III KR 209/72, OSNKW z 1972
r., Nr 4, poz. 48.
24. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1973 r., VI KZP 31/73, OSNKW
z 1974 r., Nr 1, poz. 1.
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25. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1974 r., I KRN 9/74, OSNPG z 1974 r., Nr
11, poz. 130.
26. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1974 r., IV KR 191/74, OSNPG z 1975
r., Nr 2, poz. 22.
27. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1974 r., III KR 95/74, OSNKW
z 1975 r., Nr 1, poz. 7.
28. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1974 r., II KR 186/74, OSNPG
z 1975 r., Nr 3, poz. 34.
29. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1974 r., Rw 522/74, OSNPG z 1975 r., Nr
7, poz. 20.
30. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 1975 r., II KR 325/74, Lex Nr 21665.
31. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1975 r., II KR 364/74, OSNKW z 1975
r., Nr 8, poz. 111.
32. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1975 r., III KR 309/74, OSNKW z 1975 r.,
Nr 7, poz. 90.
33. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1975 r., Rw 398/75, OSNKW z 1975 r.,
Nr 12, poz. 169.
34. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1977 r., VI KZP
16/76, OSNKW z 1977 r., Nr 4-5, poz. 34.
35. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1977 r., V KR 36/77, Lex Nr 21745.
36. uchwała pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r.,
VII KZP 41/78, OSNKW z 1980 r., Nr 3, poz. 2.
37. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1980 r., I KR 99/80, OSNKW z 1980 r.,
Nr 12, poz. 93.
38. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1980 r., III KR 269/80, OSNPG
z 1981 r., Nr 6, poz. 70.
39. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1982 r., V KRN 289.81, OSNPG z 1982
r., Nr 8, poz. 117.
40. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1982 r., I KR 387/82, nie publ.
41. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1982 r., II KR 53/82, OSNPG z 1982 r.,
Nr 8, poz. 118.
42. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1982 r., III KR 77/82, OSNKW z 1982 r., Nr
10-11, poz. 75.
43. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1983 r., N 25/83, OSNKW z 1984 r., Nr 1,
poz. 16.
44. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1985 r., V KRN 879/85, OSNPG z 1986
r., Nr 8, poz. 112.
45. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1986 r., Rw 655/86, OSNKW z 1987 r.,
Nr 5-6, poz. 47.
46. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1987 r., V KRN 200/87, OSNPG z 1988
r., Nr 8, poz. 81.
47. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1988 r., VI KZP 34/87, OSNKW z
1988 r., Nr 5-6, poz. 40.
48. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1991 r., I KZP 3/91, OSNKW z 1991
r., Nr 7-8, poz. 30.
49. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1991 r., I KZP 21/91, OSNKW
z 1992 r., Nr 1-2, poz. 6.
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50. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1994 r., WR 186/94, OSNKW z 1995 r.,
Nr 3-4, poz. 20.
51. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95, OSNKW z 1996
r., Nr 9-10, poz. 58.
52. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1996 r., V KKN 79/96, OSP z 1997 r.,
Nr 4, poz. 73.
53. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1997 r., V KKN 105/97, OSP z 1998 r.,
Nr 3, poz. 68.
54. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r., V KKN 175/97, Lex Nr 34990.
55. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 1998 r., II AKa
108/98.
56. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 1998 r., II AKa 196/98,
Krakowskie Zeszyty Sądowe z 1998 r., Nr 12, poz. 43.
57. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2000 r., II AKz 2/00,
Krakowskie Zeszyty Sądowe z 2000 r., Nr 2, poz. 21.
58. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 10/00, OSNKW z 2000 r.,
Nr 5-6, poz. 40.
59. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., III CZP 19/00, OSP z 2001 r.,
Nr 3, poz. 44.
60. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2000 r., I KZP 26/00, OSNKW
z 2000 r., Nr 9-10, poz. 88.
61. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r., WKN 27/00, OSNKW z 2001
r., Nr 3-4, poz. 21.
62. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2001 r., II AKa 145/01,
Prokuratura i Prawo – wkładka z 2004 r., Nr 5, poz. 23.
63. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK z 2001 r., Nr
4, poz. 82.
64. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2001 r., I KZP 9/01, OSNKW z 2001 r.,
Nr 11-12, poz. 40.
65. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW z 2001
r., Nr 9-10, poz. 71.
66. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2001 r., I KZP 22/01, Lex Nr
49127
67. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01, OSNKW z 2002
r., Nr 1-2, poz. 4.
68. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2002 r., III KKN 280/00, OSNKW z 2002
r., Nr 7-8, poz. 54.
69. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 35/01, OSNKW z 2002 r.,
Nr 5-6, poz. 29.
70. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2002 r., II KKN 193/00, Prokuratura
i Prawo z 2003 r., Nr 5, poz. 12.
71. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2002 r., II KKN 220/00, Lex Nr
55534.
72. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r., V KKN 544/00,
OSNKW z 2002 r., Nr 9-10, poz. 73.
73. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2002 r., II KKN 79/00, Lex Nr
56084.
74. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2002 r., I KZP 32/03, OSNKW z 2002
r., Nr 11-12, poz. 97.
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75. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2002 r., II AKa 258/02;
Krakowskie Zeszyty Sądowe z 2002 r., Nr 12, poz. 33.
76. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 570/99,
OSNKW z 2003 r., Nr 1-2, poz. 10.
77. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2003 r., III KK 230/05, Lex Nr
180769.
78. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW z 2005
r., Nr 5-6, poz. 42.
79. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., IV KK 265/02,
OSNKW z 2004 r., Nr 2, poz. 17.
80. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r., V KK 121/03, Prokuratura
i Prawo z 2004 r., Nr 10, poz. 6.
81. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., IV KK 25/04, OSNKW z 2004 r.,
Nr 1, poz. 668.
82. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 r., WK 10/04, OSNKW z 2004 r., Nr
7-8, poz. 71.
83. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2004 r., nr 59320
w sprawie van Hannover przeciwko Niemcom.
84. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, OSNKW
z 2005 r., Nr 1, poz. 9.
85. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2005 r., IV KK 75/05, Lex nr 148222.
86. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., I KZP 28/05, OSNKW
z 2005 r., Nr 10, poz. 94.
87. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2005 r., II AKa
195/05, OSA z 2006 r., Nr 1, poz. 2.
88. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05,
OSNKW z 2005 r., Nr 12, poz. 120.
89. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2005 r., V KK 108/05, OSNKW z 2005
r., Nr 1.
90. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2005 r., WA 30/05, OSNwSK z 2005 r.,
Nr 1, poz. 2018.
91. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., III KK 230/05, Lex Nr
180769.
92. orzeczenie GKO z dnia 14 września 2006 r., nr DF/GKO/-4900-36/06/965, Finanse
Komunalne z 2007 r., Nr 7-8, s. 96 i nast.
93. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., III KK 248/06, Prokuratura
i Prawo (wkładka) z 2007 r., Nr 10, poz. 4.
94. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2007 r., II AKa 81/07, Lex
nr 314605.
95. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2007
r., V Sa/Wa 495/07, Lex nr 374351.
96. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2007
r., VI SA/Wa 866/07, Lex Nr 386553.
97. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., II AKa
200/07, Lex Nr 327535.
98. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2007 r., III KK 25/07, OSNwSK
z 2007 r., Nr 1, poz. 2200.
99. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia
2008 r., VI SA/Wa 1656/07, Lex Nr 510829.
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100.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2008 r., II AKa
356/07, Lex nr 447045.
101.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A
z 2008 r., Nr 4, poz. 57.
102.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2008 r., V KK 257/08,
Lex Nr 449083.
103.
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08,
OSNKW z 2008 r., Nr 11, poz. 88, s. 23.
104.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2008 r., IV KK 203/08,
Prokuratura i Prawo z 2009 r., Nr 6, poz. 2.
105.
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, OSNKW
z 2009 r., Nr 5, poz. 33.
106.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 października 2009 r., II AKa
118/09, Lex Nr 550536.
107.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2009 r., IV KK 174/09,
OSNKW z 2010 r., Nr 1, poz. 5.
108.
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2009 r., II AKa
373/09, Lex Nr 568535.
109.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2010 r., III KK 333/09,
OSNKW z 2010 r., Nr 7, poz. 62.
110.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10,
OSNKW z 2010 r., Nr 7, poz. 57.
111.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., I KZP 16/10,
OSNKW z 2010 r., Nr 11, poz. 96.
112.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2011 r., II AKa
382/10, Lex Nr 846483.
113.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10, Lex nr
847145.
114.
zdanie odrębne sędziego Andrzeja Rzeplińskiego do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTK-A z 2011 r., Nr 6, poz. 61.
115.
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r., II
AKa 261/11, Lex Nr 1085916.
116.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 168/11,
Lex Nr 1095839.
117.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 169/11,
OSNP z 2012 r., Nr 11-12, poz. 161.
118.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r., V KK 140/11, OSNKW
z 2012 r., Nr 4, poz. 37.
119.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2012 r., V KK 402/11,
OSNKW z 2012 r., Nr 8, poz. 84.
120.
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2012 r., I KZP 13/12, OSNKW
z 2012 r., Nr 9, poz. 87.
121.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 2012 r., sygn.
akt II AKa 139/12, Lex Nr 1316247.
122.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 22/12,
OSNKW z 2013 r., Nr 3, poz. 20.
123.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2013 r., IV KK 414/12, Lex Nr
1294455.
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124.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt IV KK 92/13, Lex
Nr 1350323.
125.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., Dz. U. z 2013 r.,
poz. 905.
126.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r., I KZP 9/13, Lex
Nr 1369026.

Opracowania o charakterze systemowym:
1. System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty Administrujące, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
2. System Prawa Cywilnego. Tom I. Część ogólna, red. S. Grzybowski, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.
3. System Prawa Cywilnego. Tom III, Część I. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
4. System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności. Tom IV, Część 2, red.
I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Warszawa 1989.
5. System Prawa Karnego. Tom 2. Źródła prawa, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.
6. System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red.
M. Melezini, Warszawa 2010.
7. System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom
zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.
8. System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red.
R. Zawłocki, Warszawa 2011.
9. System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan,
Warszawa 2007.
10. System Prawa Prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań – część ogólna, red.
A. Olejniczak, Warszawa 2009.

Komentarze:
1. Adamiak A., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
wyd. 11, Warszawa 2011.
2. Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
3. Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszczak M., Ustawa o sporcie. Komentarz,
LEX/el. 2011.
4. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Warszawa
1987.
5. Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M.,
Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks
karny. Część szczególna. Komentarz. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red.
A. Zoll, wyd. 3, Warszawa 2008.
6. Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M.,
Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks
karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117-277, red. A. Zoll,
wyd. 4, Warszawa 2012.
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7. Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., Kodeks karny.
Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.
8. Blicharz R., Grzybczyk K., Jagielska M., Jendryczko B., Ogiegło L., Rączka G.,
Ślęzak P., Wilk L., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. L. Ogiegło, Warszawa
2010.
9. Błaszczyk M., Królikowski M., Lachowski J., Namysłowska-Gabrysiak B., Sakowicz
A., Walczak-Żochowska A., Zalewski W., Zawłocki R., Żółtek S., Kodeks karny.
Część ogólna. Komentarz do artykułów 1-31. Tom I, red. M. Królikowski,
R. Zawłocki, wyd. 2, Warszawa 2011.
10. Błaszczyk M., Długosz J., Królikowski M., Lachowski J., Sakowicz A., Skarbek R.,
Walczak-Żochowska A., Zalewski W., Zawłocki R., Żółtek S., Kodeks karny. Część
ogólna. Komentarz do artykułów 32-116. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki,
Warszawa 2010.
11. Błaszczyk M., Lachowski J., Michalska-Warias A., Piskorski J., Sakowicz A., Wilk
L., Zalewski W., Żelichowski M. Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz do art. 222-316. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa
2013.
12. Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M.,
Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom 1. Komentarz do
art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, wyd. 4, Warszawa 2011.
13. Bojarski M., Filar M., Filipkowski W., Górniok O., Hofmański P., Kalitowski M.,
Kamieński A., Paprzycki L.K., Pływaczewski E., Radecki W., Sienkiewicz Z., Siwik
Z., Stefański R.A., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Wilk L., Kodeks karny. Komentarz,
red. O. Górniok, wyd. 2, Warszawa 2005.
14. Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks
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