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Wstęp

Zagadnienie funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa karnego jest
zagadnieniem wielowątkowym, a biorąc pod uwagę analizę znamion poszczególnych przestępstw omawianych w pracy, również interdyscyplinarnym. Należy zwrócić uwagę, że choć zagadnienie to było przedmiotem licznych analiz
doktrynalnych, badań w orzeczeniach sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego, to nadal pojawiają się problemy nie
tylko dotyczące definicyjnego ujęcia funkcjonariusza publicznego, ale również
w zakresie rzeczywistych dylematów, problemów procesowych związanych
z oceną i kwalifikacją prawną określonych czynów zabronionych popełnianych
przez funkcjonariuszy publicznych jak i rzeczywista skala zjawiska przestępczości z tym związanej. Niemniej istotnym zagadnieniem jest kwestia ochrony
prawnej przysługująca samym funkcjonariuszom publicznych i innych osobom na podstawie ustaw szczegółowych, która w wielu momentach nie czyni
zadość potrzebom społecznym i prawnych i stawia pytania o zasadność rozszerzenia tej ochrony o kolejne grupy zawodowe.
Głównym celem pracy jest pokazanie złożoności pojęcia funkcjonariusza
publicznego w wymiarze prawa karnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na aspekty definicyjne, wybrane aspekty przestępczości z udziałem funkcjonariuszy publicznych, jak i dotyczące przestępstw na nich popełnianych oraz
pokazanie najistotniejszych orzeczeń sądowych dotyczących funkcjonariuszy
publicznych. Ze względu na cel pracy sformułowane zostały również pewne
hipotezy, które zostaną poddane badaniu w pracy, mianowicie:
1) czy definicja funkcjonariusza publicznego podlegała ewolucji w różnych kodyfikacjach prawnych, i czy jej obecny kształt wymaga niezbędnych
zmian;
2) jakie kategorie charakteryzują przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy publicznych, czy cechują się one problemami z rzetelnym i jednoznaczym przypisaniem sprawcom ustawowych znamion popełnianych czynów,
jak również licznymi trudnościami w postępowaniu dowodowym;
3) jak wygląda karnoprawna ochrona funkcjonariuszy publicznych ze
względu na niskie wymiary kar oraz ograniczona liczba zgłaszanych przestępstw w stosunku do rzeczywistej skali zjawiska;
7

WSTĘP

4) jak kształtuje się lista osób i zawodów objętych ochroną przysługującą
funkcjonariuszom publicznych w ustawach szczegółowych i czy wymaga ona
pogłębionej analizy pod kątem ich rozszerzenia;
5) czy orzecznictwo ukształtowało jednolite czy zróżnicowane podejście
do przestępstw dotyczących funkcjonariuszy publicznych.
Główną motywacją do podjęcia badań i analiz zagadnienia pojęcia funkcjonariusza publicznego w ujęciu prawnokarnym, była chęć zebrania najistotniejszych informacji odnoszących sie do tego zagadnienia, usystematyzowania
ich i dokonania ich oceny prawnej. Dodatkowo na wybór tematu pracy miały
wpływ doświadczenia zawodowe jej autora, które pozwoliły ocenić i zgłębić
przedmiotową materię od praktycznej strony posiadania statusu funkcjonariusza publicznego. Jednocześnie praca miała na celu zebranie pewnego kompendium wiedzy o funkcjonariuszach publicznych z kilku punktów widzenia:
definicji legalnej, wybranej przestępczości z ich udziałem, szczególnej ochrony
prawnej im przysługującej oraz orzecznictwa w tym zakresie. Owe kompendium ma być jednocześnie oparte na występujących poglądach doktrynalnych,
bogatej literaturze, licznych orzeczeniach sądowych, jak i własnych spostrzeżeniach i przemyśleniach autora, co ma dać obraz uporządkowany, a zarazem
kompleksowy.
W pracy wykorzystano następujące ogólne metody badania prawa: językowo – logiczną, mającą na celu wyjaśnienie, zinterpretowanie i uporządkowanie przepisów prawa, zarówno w oparciu o same przepisy, jak i doktrynę
i orzecznictwo oraz metodę socjologiczną,wykorzystaną do zaprezentowania
skali zjawiska wybranych przestępstw. W ramach metod badawczych dotyczących szczegółowych nauk prawnych wykorzystano: metodę studiów literatury, metodę studiów orzecznictwa jak również metodę prawno – dogmatyczną i metodę lingwistyczną. Jako źródła informacji należy wskazać: literaturę
z zakresu prawa karnego (monografie oraz komentarze), orzeczenie sądowe
dostępne na stronach internetowych sądów, jak i w zeszytach orzeczniczych,
komentarze do ustaw karnych dostępne w systemach informacji prawnych Lex
i Legalis, witryny internetowe zawierające artykuły z przedmiotowej problematyki oraz bazy orzecznictwa sądowego.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy charakterystyki pojęcia funkcjonariusza publicznego na tle przepisów prawa karnego.
W pierwszej części tego rozdziału omówiono historyczne zagadnienia definicji
funkcjonariusza publicznego (urzędnika) w dwóch istotnych kodyfikacjach
karnych: z 1932 r. oraz z 1969 r. Omówiono zarówno ówczesne rozumienie
tego pojęcia, jak również odniesiono się do konkretnych regulacji dotyczących
8
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przestępstw z tego zakresu, z jednoczesnym odniesieniem do obecnie obowiązującego kodeksu karnego. W kolejnej części przeprowadzono szczegółową
analizę zakresową art. 115 § 13 k.k., które podaje definicję legalną funkcjonariusza publicznego w podziale na poszczególne kategorie. Wskazano przy tym
na obowiązujące akty prawne odnoszące się poszczególnych kategorii funkcjonariuszy publicznych. Następnie przeanalizowano wybrane zagadnienie
zawarte w innych przepisach prawa karnego odnoszące się do funkcjonariusza publicznego, zwłaszcza w Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie
karnym wykonawczym; wspomniano także o zagadnieniu odpowiedzialności
materialnej funkcjonariusza publicznego.
W drugim rozdziale ujęto z kolei szczegółową analizę prawną wybranych
przestępstw, których sprawcami mogą być funkcjonariusze publiczni. Skupiono się na czterech wybranych przestępstwach z kodeksu karnego: nadużycia
władzy, wymuszania zeznań, poświadczania nieprawdy oraz ujawnienia tajemnicy slużbowej. W przeprowadzonej analizie przedstawiono przedmiot ochrony, podmiot i stronę podmiotową przestępstwa, stronę przedmiotową przestępstwa oraz zbiegi zachodzące z innymi przestępstwami w oparciu o dostępną
literaturę oraz przykłady z judykatury. Autor, z uwagi na wielość opracowań
w tym zakresie dotyczących przestępstwa korupcji, pominął to przestępstwo
w ujęciu niniejszej monografii.
Trzeci rozdział został poświęcony zagadnienieniom dotyczącym funkcjonariuszy w kontekście ich prawnokarnej ochrony. W pierwszych trzech podrozdziałach dokonano analizy ochrony funkcjonariuszy publicznych przed naruszeniem nietykalności cielesnej, przed wymuszeniem oraz przed znieważeniem.
Zwrócono szczególną uwagę na przedmiot ochrony w tych przestępstwach, jak
również na stronę przedmiotową, w szczególności na analizę znamion ustawowych. W ostatnim podrozdziale przenalizowano kwestię ochrony przysługującym innym podmiotom niż funkcjonariusze publiczni w rozumieniu art. 115
§ 13 k.k., w szczególności odnosząć do się do regulacji zawartych w przepisach
innych ustaw oraz wybranych orzeczeń sądowych. Stan prawny przyjęty do
rozważań określonych w niniejszej pracy określono na 18.08.2020 r.
Czwarty rozdział jest wynikiem kwerendy orzeczniczej i rezultatem wyselekcjonowania najistotniejszych orzeczeń dotyczących przestępstw z rodziału
drugiego i trzeciego. Autor dokonał przeglądu orzeczeń w systemach informacji prawnej oraz na stronach sądów, w szczególności orzeczeń najnowszych,
pod kątem ich istotności, w szczególności w zakresie znamion przestępstwa,
oceny danych czynów, zbiegu z innymi przestępstwami. Każdy podrozdział zakończyło syntetyczne podsumowanie. W rozdziale tym dokonano
9
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także analizy i przytoczono istotne tezy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
w zakresie konstytucyjności art. 231 k.k
Monografia została podsumowana syntetycznymi wnioskami wypływającymi z całej pracy oraz propozycjami ewentualnych zmian w prawie.
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Rozdział 1

Charakterystyka pojęcia
funkcjonariusz publiczny

1.1 Rys historyczny

pojęcia funkcjonariusza publicznego
w polskich kodyfikacjach karnych
Analiza historyczna zagadnienia funkcjonariusza publicznego została
przeprowadzona z uwzględnieniem dwóch istotnych kodyfikacji, a mianowicie kodeksu karnego z 1932 r.1 oraz Kodeksu karnego z 1969 r.2 Kodeks
karny z 1932 r. został formalnie uchylony z dniem 1 stycznia 1970 r. ustawą z dnia 19 kwietnia 1969 r. przepisy wprowadzające Kodeks karny3, natomiast Kodeks karny z 1969 r. przestał obowiązywać z dniem 1 września 1998
r. na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - przepisy wprowadzające Kodeks
karny4. Omawiane zagadnienia związane z funkcjonariuszem publicznym zostały ograniczone do dwóch obszarów: pojęcia funkcjonariusza publicznego

1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny (Dz.U.
1932 nr 60 poz. 571 z późn. zm.), zwany dalej kodeks karny z 1932 r.; obowiązywał od
01.09.1932 r.
2 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 13 poz. 94 z późn. zm.), zwany
dalej kodeks karny z 1969 r.
3 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1969 r.
nr 13, poz. 95).
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.
nr 88, poz. 554).
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(lub odpowiednika w ustawie karnej) oraz zagadnień dotyczących przestępstw
urzędniczych, jednak z ukierunkowaniem na omawiane w niniejszej pracy.
W pierwszej kolejności, analizując treść kodeksu karnego z 1932 r., należy zwrócić uwagę, że nie występuje w nim pojęcie funkcjonariusza publicznego, odpowiednikiem był wówczas urzędnik. Nie zdefiniowano przy tym
tego pojęciu w rozdziale dotyczącym wyjaśnienia wyrażeń ustawowych, jak
ma to miejsce obecnie. Jedynie w art. 91 § 5 kodeksu karnego z 1932 r. sformułowano krótkie odniesienie do zagadnienia urzędnika stanowiąc, że przez
urzędnika należy rozumieć również osobę wojskową.
W. Makowski wskazuje, że brak definicji legalnej urzędnika wymuszał
opieranie jej na zestawieniu przepisów kodeksu karnego odnoszących się do
przestępstw popełnianych przez urzędników (przestępstw urzędniczych) oraz
ochrony urzędnika jako pokrzywdzonego w poszczególnych przestępstwach.,
z których pośrednio wynika charakter urzędnika, jak również opieranie się na
ogólnych normach porządku prawnego5. Wskazuje on również na kilka istotnych elementów mogących zdefiniować pojęcie urzędnika. Po pierwsze stwierdził on, że organizacja państwa wymaga skomplikowanego aparatu urzędniczego, składającego się z ludzi wyposażonych w zasób władzy wobec innych,
obciążonych przy tym szczególnym obowiązkami6. Po drugie, uzasadnia, że
zarząd państwowy, oprócz ww. osób, musi posiadać także zasób powołanych
do wykonywania czynności pomocniczych, którzy nie będą stricte urzędnikami, ale na mocy art. 292 kodeksu karnego z 1932 r. (o czym dalej), będą
podmiotami przestępstw urzędniczych7. W. Makowski wymienia także kategorie podmiotów, których pracownicy nie mogą być uznani za urzędników
(przedsiębiorstwa prywatno – prawne, z wyjątkami w przypadku monopoli,
czy przedsiębiorstw zajmujących się poczta, telegrafami, kolejami itp.). Jako
główną podstawę rozstrzygnięcia kto jest urzędnikiem uważa charakter jego
stosunku do państwa, publiczno – prawne znaczenie wykonywanych czynności, związek ze sprawami zarządu państwowego oraz umocowanie w ustawie,
rozporządzeniach i zarządzeniach dotyczące obowiązków i uprawnień8. Ponadto na uprawnienia urzędników wskazuje w przypadku pracowników samorządu, jako formy zarządu państwowego, kwestionuje natomiast przyznanie statusu urzędnika posłom i radnym, zwracając uwagę, że nie posiadają oni
zakresu indywidualnej władzy, nie wykonują czynności zarządu państwowego,
5
6
7
8
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mając zastrzeżoną dla siebie sferę uchwalania prawa, która opiera się na innych
zasadach9. Dodaje ponadto, że wpływu na status urzędnika nie ma forma powołania na dane stanowisko, czas trwania, ani to czy został zaprzysiężony10.
W kodeksie karnym z 1932 r. zawarto szereg uregulowań dotyczących
urzędników. Pierwszą grupę stanowiły uregulowania dotyczące prawnokarnej
ochrony urzędnika: ochrony przed przemocą i groźbą bezprawną w celu zaniechania czynności przez urzędnika (art. 128 k.k. z 1932 r.) lub przedsięwzięcia
określonej czynności (art. 129 k.k. z 1932 r.), ochrony przez znieważeniem
(art. 132 k.k. z 1932 r.), ochrony przed czynną napaścią (art. 133 k.k. z 1932
r.), łapownictwa czynnego (art. 134 i 135 k.k. z 1932 r.), ochrony przed przywłaszczeniem uprawnień urzędnika (art. 136 k.k. z 1932 r.), ochrony przed
wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy przez urzędnika (art. 193 k.k. z 1932
r.). Z kolei w rozdziale XLI Kodeksu karnego z 1932 r. zawarto z kolei cały
katalog przestępstw urzędniczych. I tak w art. 286 kodeksu karnego z 1932
r. zawarto przestępstwo nadużycia władzy (odpowiednik dzisiejszego art. 231
k.k.), w art. 287 przestępstwo poświadczania nieprawdy (obecny art. 271 k.k.),
w art. 288 przestępstwo niedbalstwa w sprawowaniu urzędu doprowadzającego
do pozbawienia wolności (brak odpowiednika karnego), w art. 290 ujawnienie
tajemnicy urzędowej (odpowiednik dzisiejszego 265 k.k., jednak w kodeksie
karnym z 1932 r. zawężony do urzędnika) w art. 290 łapownictwa biernego
(obecny art. 229 k.k.), nakłanianie do przestępstwa urzędnika, pomoc, podżeganie z art. 293.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na konstrukcję zawartą w art. 292 kodeksu karnego z 1932 r. rozciągającą odpowiedzialność urzędnika także na
inne osoby ze sfery publicznej; obecnie rozwiązanie to nie występuje. Zgodnie
z tym artykułem karom przewidzianym w tym rozdziale podlegali prócz urzędników pozostających w służbie Państwa lub samorządu, nadto osoby wykonujące zlecone czynności w zakresie zarządu państwowego lub samorządowego,
tudzież funkcjonariusze wszelkich instytucyj prawa publicznego.
Jak wskazuje A. Bielska – Brodziak, rozwiązania zawarte w art. 292 kodeksu karnego z 1932 r. w dużej mierze zostały wykorzystane we współczesnej
definicji funkcjonariusza publicznego w kontekście przepisów o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych11 w ramach maksymalnego rozszerzenia zakresu tego terminu w kontekście działalności administracji

9 Ibidem, s. 264.
10 Ibidem.
11 Szerzej w podrozdziale czwartym.
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publicznego12. Słusznie zwraca także uwagę W. Makowski, że osoby wykonujące zlecone czynności odpowiadają za przestępstwa urzędnicze określone
w Rozdziale XLI kodeksu karnego z 1932 r., jednak nie korzystają z ochrony
prawnej przyznanej urzędnikowi w odpowiednich przepisach (chyba, że są
przybrane do pomocy)13.
W art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r. sformułowano już definicję
legalną funkcjonariusza publicznego stanowiącą, że funkcjonariusz publiczny
jest to:
• osoba będąca pracownikiem administracji państwowej, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
• sędzia, ławnik ludowy, prokurator; – osoba zajmująca kierownicze
stanowisko lub pełniąca funkcje związane ze szczególną odpowiedzialnością
w innej państwowej jednostce organizacyjnej, organizacji spółdzielczej lub innej organizacji społecznej ludu pracującego;
• osoba szczególnie odpowiedzialna za ochronę porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub też za ochronę mienia społecznego;
• osoba pełniąca czynną służbę wojskową; – inna osoba korzystająca
z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego kodeksu jest również
poseł na Sejm oraz radny.
Jak stwierdził W. Wolter, definicja zawarta w art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r., ta rzutuje zarówno na materię ówczesnego kodeksu karnego,
jak i na inne ustawy odnoszące się do ochrony karnoprawnej funkcjonariusza
publicznego w innych zawodach np. lekarza, choć ustalenie kto jest funkcjonariuszem publicznym na gruncie kodeksu karnego a na gruncie innych ustaw
może prowadzić do pewnych różnic14. W. Wolter wskazuje również na trzy
różne ujęcia desygnatów nazw z tego przepisu15:
1) w postaci podania pewnych nazw, których zakres ustalają odpowiednie ustawy szczególne (jak np. sędzia czy prokurator),
2) ujęcie odsyłające do innych przepisów szczególnych (ochrona prawna
funkcjonariuszy publicznych,

12 A. Bielska-Brodziak (red.), Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za
rażące naruszenie prawa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 114.
13 W. Makowski, op. cit., s. 265.
14 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 381.
15 Ibidem.
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3) schematu „reguła-wyjątek” (m.in. pracownicy administracji państwowej, innej państwowej jednostki organizacyjnej, organizacji spółdzielczej lub
społecznej), gdzie status funkcjonariusza publicznego zależy od doprecyzowania lub sformułowania wyjątku.
Istotnym w analizie art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r. jest odpowiedź na pytanie, czy posiadanie statusu funkcjonariusza publicznego jest
tym samym, co bycie zdolnym do popełnienia przestępstwa zastrzeżonego
dla funkcjonariusza publicznego jak i do bycia przedmiotem bezpośredniego
działania (ochrony prawnej). Pytanie to pojawia się w szczególności w kontekście zwrotu „inna osoba korzystająca z mocy przepisu szczególnego z ochrony
prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych” z art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r.
W. Wolter zasadnie stwierdza, że można z tego zapisu wyciągnąć wniosek, że w grę wchodzi tu status funkcjonariusza publicznego jedynie co do
przedmiotu czynności wykonawczej, a nie podmiotu przestępstwa (jak ma to
miejsce obecnie), jednak wniosek ten nie jest logicznie konieczny16. Dodaje, że
sformułowanie użyte w art. 120 § 11 k.k. z 1969 r. nie daje wyraźnej podstawy
do wprowadzenie wspomnianych różnicowań, z którymi można spotkać się
w literaturze w związku z pewną tendencją do indywidualizowania17. Ponadto
zauważa, wskazując na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1971 r.18
że określenie „kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej” nie musi być
tożsame z pojęciem funkcjonariusza publicznego19 (w kontekście art. 239 k.k.
z 1969 r. dotyczącego łapownictwa biernego)20.
Ochrona funkcjonariusza publicznego, jak również szczególna odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego, w świetle k.k. z 1969 r. została
określona w następujących przepisach:
- art. 126 § 1 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że kto, w celu
wrogim Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dopuszcza się gwałtownego zamachu na życie funkcjonariusza publicznego lub działacza politycznego, podlega
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze śmierci,

16 I. Andrejew, W.Świda, W. Wolter, op. cit., s. 382.
17 Ibidem.
18 Uchwała SN z dnia 30 marca 1971 r., VI KZP 98/70 , OSNKW z 1971 r., Nr 6, poz. 83.
Podobnie w Uchwale SN z dnia 3 lipca 1970 r., VI KZP 27/70, OSNKW 1970 nr 9, poz. 98.
19 Zawężający zwrot do funkcjonariusza publicznego popierał projektujący typ przestępstwa
w Kodeksie karnym z 1969 r. W. Wolter (zob. W. Wolter, Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne, PiP 1969, z. 6.).
20 I. Andrejew, W.Świda, W. Wolter, op. cit., s. 383.
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- art. 233 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że kto dopuszcza się
czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu
przybraną, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 521,
- art. 235 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego
albo osoby do pomocy mu przybranej do zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 322,
- art. 236 kodeksu karnego z 1969 r. określającym, że kto znieważa
funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas
i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny23,
- art. 246 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że funkcjonariusz
publiczny, który przekraczając swe uprawnienia lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę dobra społecznego lub jednostki, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (w § 2 zawarto typ kwalifikowany,
w § 3 uprzywilejowany, w § 4 regułę subsydiarności)24,
- art. 264 § 1 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że funkcjonariusz
publiczny lub inny pracownik instytucji państwowej lub społecznej, który
ujawnia wiadomość stanowiącą tajemnicę służbową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 325,
- art. 266 § 1 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że funkcjonariusz
publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu, która
poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 526,
- art. 267 kodeksu karnego z 1969 r., stanowiącym, że kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

21 Obecnie art. 223 k.k., jednak z dodaniem dodatkowych znamion i innym wymiarem kary.
Odrębną regulację zawarto w art. 234 KK z 1969 r. penalizując czynną napaść na funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej lub innego organu powołanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, z jednoczesnym zwiększeniem wymiaru kary dla tego typu przestępstwa.
22 Obecnie art. 224 § 2 k.k.
23 Obecny art. 226 § 1 k.k., jednak z niższym wymiarem kary (do 1 roku pozbawienia
wolności).
24 Obecny art. 231 k.k., jednak z większym wymiarem kary.
25 Obecny art. 266 § 2 k.k.
26 Obecny art. 271 k.k. i 273 k.k. (w przypadku § 2 art. 266 KK z 1969 r.).
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albo który używa uzyskanego w ten sposób poświadczenia, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny27.
Struktura przepisów ujęta w kodeksie karnym z 1969 r., podobnie jak
w obecnym kodeksie karnym z 1997 r., dzieliła przepisy, na te, gdzie sprawcą
był funkcjonariusz publiczny oraz na te, gdzie był on przedmiotem ochrony.
Różnice polegały głównie na innym wymiarze kary (były zasadniczo wyższe),
inna była również linia orzecznicza sądów powszechnych, zaostrzona w stosunku do funkcjonariuszy publicznych jako sprawców przestępstw.
1.2. Definicja legalna funkcjonariusza

publicznego – charakterystyka zakresowa

Funkcjonariusz publiczny w polskim kodeksie karnym z 1997 r. to zagadnienie, które zasługuje na szczególną uwagę. Pomimo zdefiniowania go
w definicji legalnej wymaga on pogłębionej analizy, aby w pełni trafnie móc
zakwalifikować daną osobę do kategorii funkcjonariuszy publicznych. Wiąże się to bowiem z zagadnieniem zaostrzonych wymagań wobec takiej osoby,
a tym samym odpowiedzialności, zarówno dyscyplinarnej, jak i karnej28.
Ustawodawca zdefiniował pojęcie funkcjonariusza publicznego w art.
115 § 13 Kodeksu karnego29 zgodnie z którym 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
27 Obecny art. 272 k.k.
28 Por. P., Jóźwiak W., Majchrowicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, Piła 2011,
s. 11.
29 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1950 z późn.zm),
dalej k.k.
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służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, 9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że
pełni wyłącznie czynności usługowe. można wyrazić wątpliwość, czy definicja
legalna funkcjonariusza publicznego w jej obecnym kształcie normatywnym
spełnia stawiane przed nią cele, a zatem ułatwia interpretację tekstu normatywnego, czyni go łatwiejszym w odbiorze, zapewniając w konsekwencji jego
zrozumiałość dla szerszej grupy odbiorców.
Katalog osób wymieniony w omawianym artykule je30st bardzo szeroki
i kazuistyczny, jednak przy przypisywaniu do poszczególnych grup pojawiają
się wątpliwości czy zawsze takie wąskie rozumienie czyni zadość praktycznym aspektom prowadzenie postępowań karnych. Wyliczenie to ma jednak
charakter enumeratywny, co oznacza, że nie może być rozszerzane w drodze
wykładni. Ponadto enumeratywne wymienienie funkcjonariuszy publicznych
nie zawsze odpowiada potrzebom zmieniających się okoliczności faktycznych
i prawnych.
Na takie stanowisko zwraca uwagę J. Giezek, który wskazuje, że definicja legalna pojęcia funkcjonariusza publicznego jest definicją zakresową pełną,
gdyż wymienia bowiem wszystkie elementy definiowanego pojęcia, co powoduje z jednej strony, że za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisu k.k. nie może być uznana osoba, która nie należy do żadnej z kategorii osób
wskazanych w tym przepisie, z drugiej zaś strony, że możność przypisywania
statusu jednej z nich przesądza o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego31. A. Zoll dodaje, że jest to z założenia definicja pełna, gdyż w jej
definiensie wymienia się wszystkie elementy zakresu definiowanego pojęcia,
co oznacza, że za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu nie może być uznana osoba, która nie należy do żadnej z kategorii osób
wskazanych w art. 115 § 13 k.k.32. Jak podkreśla natomiast R. Zawłocki33,
odnosząc się do postanowienia Sądu Najwyższego34, wykładnia kryteriów decydujących o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego powinna
być podporządkowana rygorom ścisłej wykładni. Dodaje ponadto, że reguła
ścisłej wykładni oznacza, że: dane ustawowe wyraźnie definiujące status funkcjonariusza publicznego należy interpretować ściśle i zawężająco, jak również,
30 P. Saługa, Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, „Państwo i Prawo” 2008, nr 5, s. 86.
31 J. Giezek, Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Wrocław 2012, s. 430.
32 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k.,
Warszawa 2004 s. 646.
33 R. Zawłocki, Komentarz do art. 115 k.k., teza 4, M. Królikowski , R. Zawłocki, Kodeks
karny. Komentarz. T. II, Wyd. 2, Warszawa 2011, Legalis.
34 Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, OSNKW 2005, z. 1, poz. 9.

18

CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

że osoba niespełniająca warunków ustawowych nie jest funkcjonariuszem publicznym, nawet jeżeli odrębne przepisy zapewniają jej ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego35.
Często pojawiają się wątpliwości czy enumeratywne wymienienie kategorii osób uznawanych za funkcjonariuszy publicznych jest wystarczające
i właściwe. Wykładnia rozszerzająca mogłaby być potraktowana na niekorzyść
sprawcy, co w świetle art. 42 ust. 1 Konstytucji36 i art. 1 § 1 k.k. – zasad wykładni prawa karnego byłoby niedopuszczalne37.
Kategorie funkcjonariuszy publicznych nie mają charakteru rozłącznego.
Często bowiem się zdarza, że sprawowanie danego stanowiska czy pełnienie
funkcji będzie mogło być zakwalifikowane do kilku kategorii jednocześnie.
Przykładowo, inspektor ochrony środowiska będzie jednocześnie pracownikiem organu kontroli państwowej (art. 115 § 13 pkt 5 k.k.), jak i pracownikiem organu administracji rządowej (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.)38.W nauce
prawa administracyjnego sformułowanie „administracja rządowa” obejmuje
znacznie szerszy zakres podmiotów (zalicza się do nich kierowników urzędów
centralnych, wojewódzkie organy administracji zespolonej i niezespolonej)39.
Należy zatem zasadnie stwierdzić, że osoba, która nie należy do żadnej
z kategorii osób wskazanych w art. 115 § 13 k.k. nie jest funkcjonariuszem
publicznym w rozumieniu przepisów tego kodeksu, nawet gdyby przepisy
szczególne gwarantowały jej taką ochronę prawną, jaką przewidziano właśnie
dla funkcjonariuszy publicznych40. Można zatem nie uznać za funkcjonariuszy
publicznych np. strażników łowieckich, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt
2 prawa łowieckiego41, tylko na tej podstawie, że przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach
Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego. Z drugiej jednak strony
strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej wykonującym czynności służbowe,
gdy tymczasem mieszczą się oni, jako pracownicy urzędów wojewódzkich (por.
art. 38 ust. 2 Prawa łowieckiego), w jednej z kategorii osób wymienionych

35 R. Zawłocki, op. cit., teza 5, Legalis 2011.
36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78 poz.
483 z późn. zm.).
37 Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/04, LEX nr 1369026.
38 R. A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 695. Ilekroć w treści jest
zawarty autor R. A. Stefański, op. cit., Warszawa 2015, rozumie się przez to niniejszą pozycję.
39 M. Chmaj, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 20 i nast.
40 Wyrok SN z dnia 27 listopada 2000 r., sygn. akt WKN 27/00, OSNKW 2001, z. 3-4,
poz.21.
41 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 67 z późn.
zm.).
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w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. („pracownik administracji rządowej”42), a zatem są
funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu przepisów kodeksu43.
Należy również zwrócić uwagę, że rozpatrywana kwestia definicji funkcjonariusza publicznego odmiennie uregulowana była poprzednim stanie
prawnym opartym na Kodeksie karnym z 1969 r. (bardziej szczegółowo
w pierwszym podrozdziale). W nim wyliczenie elementów zakresu nazwy
„funkcjonariusz publiczny”, zawarte art. 120 § 11 k.k. z 1969 r., obejmowało
również „inną osobę korzystającą z mocy przepisów szczególnych z ochrony
prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”, a zatem było definicyjnie szersze. Rozwiązane to było krytykowane ze względu na możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności z wybranych artykułów kodeksu karnego
zbyt dużej kategorii osób, podczas gdy ich faktyczne wykonywanie obowiązków jako funkcjonariuszy publicznych sensu stricto było mocno ograniczone
przedmiotowo.
Kwestie związane z ochroną prawną funkcjonariusza publicznego są
zatem obecnie kwestiami odmiennymi od kwestii odpowiedzialności z tytułu
posiadania statusu funkcjonariusza publicznego w świetle obecnego kodeksu
karnego. Regulacje związane z ochroną prawną, co czym szerzej w rozdziale
trzecim, dotyczą kilkudziesięciu zawodów, przykładowo: lekarza na podstawie ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty44, ratownika
medycznego na mocy ustawy o państwowym ratownictwie medycznym45, czy
pielęgniarki na podstawie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej46.
Nadmienić warto, że pojęcie „funkcjonariusz publiczny” występuje,
oprócz art. 115 § 13 k.k., przede wszystkim w przepisach określających znamiona poszczególnych typów czynu zabronionego, gdzie wykorzystywane jest
do oznaczenia podmiotu czynu zabronionego (art. 231 § 1 k.k., 246 k.k.,
247 § 3 k.k., 266 § 2 k.k., 271 § 1 k.k.), przedmiotu czynności wykonawczej
(art. 222 § 1 k.k., 223 k.k., 224 § 2 k.k., 226 § 1 k.k., art. 272), jak również
do bliższego scharakteryzowania czynności sprawczej (art. 227 k.k.)47. Zwrotu
„funkcjonariusz publiczny” użyto również w przepisach precyzujących granice
42 Postanowienie SN z dnia 7 września 2000 r., I KZP 26/00, OSNKW 2000 Nr 9-10, poz.
88.
43 A. Zoll, op.cit., s. 647.
44 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 514 z późn. zm..)
45 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.).
46 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 562 z późn. zm.).
47 A. Zoll, op.cit., s 646.
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stosowania warunku tzw. podwójnej karalności w przypadku popełnienia czynu zabronionego za granicą (art. 111 § 3 k.k., art. 112 pkt 2 k.k.), w uregulowaniach wyłączających stosowanie przepisów o przedawnieniu (art. 105 § 2
k.k.) oraz w innych przepisach definicyjnych (art. 115 § 19 k.k.)48.
Katalog funkcjonariuszy publicznych otwiera Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. Jego zakres kompetencji wynika przede wszystkim z art. 126 - 145 Konstytucji oraz szeregu ustaw szczegółowych dotyczących wykonywanych zadań49.

48 Ibidem, s. 646.
49 Do ustaw tych należą: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 156 poz. 1301 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 czerwca
2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 113 poz. 985 z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62 poz. 558 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 44 poz.
220 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. nr 162 poz. 1117 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz. 590 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. nr 93 poz. 1063
z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz.U. nr 179 poz. 1750 z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz.U. nr 79 poz. 523 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30 poz.
179 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 74 poz. 676 z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 104 poz. 709
z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.
nr 104 poz. 708 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U.
nr 27 poz. 298 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. nr 168
poz. 1323 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. nr 78
poz. 462 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.
nr 88 poz. 400 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. nr 106 poz. 492 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 141 poz. 943 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz.
1064 z późn. zm), (z wyjątkiem przepisów uznanych za niekonstytucyjne w nieopublikowanych
wyrokach), Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku
z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014
r. poz. 932 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. nr 182 poz. 1228 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach
paszportowych (Dz.U. nr 143 poz. 1027 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57 poz. 507 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 114
z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. nr 155 poz. 1016 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218 poz. 1592 z późn. zm.),
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Podkreślić należy, że chodzi o osobę, która aktualnie sprawuje urząd
Prezydenta50.
Kolejna grupa funkcjonariuszy publicznych to posłowie, senatorowie
i radni. Zasadnicze unormowania dotyczące posłów i senatorów odnaleźć
można w rozdziale IV Konstytucji zatytułowanym „Sejm i Senat” , jak również
w ustawie. o wykonywaniu mandatu posła i senatora51.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.),
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz. 602 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90 poz. 557 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. nr 90 poz. 450
z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800
z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 34 poz. 154 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 595 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. nr 190 poz. 1474
z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru
(Dz.U. nr 225 poz. 2230 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz.U. nr 240 poz. 2052 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.
o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714 z późn. zm.), Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz.
1270 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz.U. nr 153 poz. 1269 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
(Dz.U. nr 128 poz. 1403 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. nr 39 poz. 443 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U. nr 30 poz. 163 z późn. zm.), Ustawa z dnia
24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106 poz. 679 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 140 poz. 938 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157 poz. 1119 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. nr 117 poz. 753
z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177
z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz.U.
1996 nr 156 poz. 777 z późn. zm.).
50 R. A Stefański, op. cit., s. 695.
51 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1799 z późn. zm.).
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Z kolei zadania wykonywane przez radnych uregulowane zostały
w tzw. ustawach samorządowych tj. ustawa o samorządzie gminnym52, ustawie
o samorządzie powiatowym53 oraz ustawie o samorządzie wojewódzkim54.
Osobno skatalogowany został poseł do Parlamentu Europejskiego. Podstawą sprawowania mandatu europosła jest decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego55. Kwestie
związane z wyborami Prezydenta, posłów, senatorów, radnych i europosłów
zostały natomiast uregulowane w Kodeksie wyborczym56.
Obszerny katalog funkcjonariuszy publicznych został ujęty w pkt. 3 art.
115 § 13 k.k. W pierwszej kolejności został w nim umiejscowiony sędzia. Do
kategorii tej zaliczyć należy wszystkich sędziów: Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, jak również
sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Zasadnicze uregulowania odnoszące się do sędziów znajdują się w Rozdziale VIII Konstytucji,
jednak szczegółowe odniesienia znajdują się w ustawach szczegółowych m.in.
w ustawie o Sądzie Najwyższym57, ustawie o ustroju sądów powszechnych58,
ustawie o ustroju sądów wojskowych59, ustawie o ustroju sądów administracyjnych60, ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, ustawie o Trybunale Stanu61.
Obok sędziów zostali wymienieni ławnicy. Ich status uregulowany został
w ustawach ustrojowych dotyczących sądów powszechnych i wojskowych tj.
we wspomnianych wcześniej Prawie o ustroju sądów powszechnych i Prawie
o ustroju sądów wojskowych.

52 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.).
53 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920
z późn. zm.).
54 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 512
z późn. zm.).
55 Decyzja Parlamentu Europejskiego nr 2005/684/WE, Euroatom z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz. Urz. UE L z 7 października
2005 r. Nr 262).
56 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 z późn.
zm.).
57 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. Nr 2019 poz. 825 z późn.
zm.).
58 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1086 z późn. zm.).
59 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 190 z późn. zm.).
60 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 2167 z późn. zm.)
61 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz 2122 z późn.
zm.).
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W następnej kolejności wymieniono prokuratorów. Zgodnie z art. 1 § 1
ustawy o prokuraturze62 prokuraturę stanowią wymienieni w niej: Prokurator
Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
jak również prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci
Narodowej”. Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o prokuraturze wyłączeni
zostali z tej kategorii prokuratorzy wojskowi.
Funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 53 § 37 i 39 Kodeksu karnego skarbowego63 to naczelnik
urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast funkcjonariusz organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego to właściwy miejscowo
dyrektor izby administracji skarbowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
minister właściwy ds. finansów publicznych.
Regulacje dotyczące kolejnych grup funkcjonariuszy określone zostały
w stosunku do: notariuszy - w prawie o notariacie64, komorników - zarówno
w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji65, jak i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji66
Kolejny wymieniony zawód to kurator sądowy, zarówno zawodowy,
jak i społeczny, którego zakres uprawnień wynika w ustawy o kuratorach
sądowych67.
Przedostatnią grupą są syndycy, nadzorcy sądowi i zarządy, których zakres kompetencji uregulowano w prawie upadłościowym i naprawczym68 oraz
w prawie restukturyzacyjnym69.

62 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 740
z późn. zm.).
63 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. Nr 83 z 2020 poz.
19 z późn. zm.).
64 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1192 z późn.
zm.).
65 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 121
z późn. zm.).
66 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
67 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167
z późn. zm.).
68 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 233 z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie „Prawo
upadłościowe” na podstawie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
69 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814
z późn. zm.).
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Jako ostatnią grupę zdefiniowano osoby orzekające w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy. Postępowanie dyscyplinarne dotyczy wielu grup zawodowych. Można tu wymienić m.in. organy dyscyplinarne
samorządu adwokatów działających na podstawie Prawa o adwokaturze70 czy
doradców podatkowych uregulowanych w przepisach ustawy o doradcach
podatkowych71.
W tej samej kategorii znalazły się także osoby orzekające w organach, gdzie
mowa jest o odpowiedzialności zawodowej, a nie dyscyplinarnej, jak chociażby w samorządach lekarskich (ustawa o izbach lekarskich72) czy samorządach
budowlanych (Prawo budowlane73). Podkreśla się przy tym, że różnica terminologiczna na ma tu żadnego znaczenia, bowiem istota odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jest tożsama74. Przy omawianiu tej grupy pojawiają
się wątpliwości, czy do funkcjonariuszy nie zaliczyć asesorów sądowych, prokuratorskich, notarialnych czy komorniczych, którym powierzono pełnienie
czynności sądowych, prokuratorskich, notarialnych czy komorniczych. Przyjęto jednak, że jest to etap dochodzenia do pewnych zawodów (stanowisk), nie
stanowi jednak stricte wykonywania kompleksowo tych zawodów, co jednak
może być postulatem, gdzie względy celowościowe mogłyby by uwzględniać
te wymienione zawody. Przedstawiciele doktryny prawa karnego, dostrzegając
brak normatywnego oparcia i tym samym nieuprawnioną dowolność poglądu
umożliwiającego uznanie za funkcjonariusza publicznego osób odbywających
jedynie szczególnego rodzaju staż (asesura), mający na celu przygotowanie ich
do należytego pełnienia zawodu prawniczego, de lege lata zgodnie odrzucają
takie rozwiązanie75.
Kolejną kategorią osób - funkcjonariuszy publicznych stanowią osoby
będące pracownikami administracji rządowej, innego organu państwowego
lub samorządu terytorialnego, chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe, a także inne osoby w zakresie, w którym uprawnione są do wydawania
decyzji administracyjnych. Punktem wyjścia jest określenie poszczególnych
70 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1513 z późn.
zm.).
71 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 130
z późn. zm.).
72 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1708 z późn.
zm.).
73 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1388 z późn. zm.).
74 R. A. Stefański, op. cit., s. 696.
75 M. Jonderko, Kilka uwag na temat statusu prawnego asesora komorniczego, „Przegląd
Prawa Europejskiego” 2009, nr 4-5, s. 101, por. C.P. Kłak, Notariusz a przestępstwo nadużycia
władzy publicznej (art. 231 k.k.). Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, „Rejent” 2011,
nr 2, s. 73.
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podkategorii tej grupy. Według E. Ochendowskiego organ administracji rządowej powinien stanowić wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej,
działającą w imieniu i na rachunek państwa, w zakresie przyznanych mu kompetencji oraz posiadać uprawnienia władcze76.
W strukturze administracji rządowej na szczeblu centralnym wyróżnimy
organy centralne (np. kierownicy urzędów centralnych, komendanci, prezesi czy też komisje kierowane przez przewodniczących), podlegające Radzie
Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów lub poszczególnym ministrom, oraz
organy naczelne takie jak Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i przewodniczący komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów.
Administracja rządowa w terenie to z kolei administracja zespolona, na czele
której stoją: wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy
zespolonych służb, inspekcji i straży (np. Komendant Wojewódzki Policji czy
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) oraz niezespolona, której organy podlegają właściwemu ministrowi oraz kierownicy państwowych osób
prawnych działający na terenie województwa (np. Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej, naczelnicy urzędów skarbowych itd.)77. Inny
organ państwowy to z kolei jakikolwiek inny organ państwowy, nie będący
organem administracji rządowej, który stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i kompetencyjnie część aparatu państwowego powołaną do wykonywania
oznaczonych przez prawo zadań państwowych78. Organami samorządu terytorialnego są zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – wójt, burmistrz lub
prezydent oraz rada gminy, wg ustawy o samorządzie powiatowym – zarząd
powiatu i rada powiatu, wg ustawy o samorządzie województwa – zarząd województwa i sejmik. Do organów samorządu terytorialnego zalicza się także
organy związków międzygminnych i związków powiatów tj. zgromadzenie
związku i zarząd. Nie zalicza się natomiast do organów samorządu terytorialnego samorządowych kolegiów odwoławczych działających, którym taki statut przysługuje tylko na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego79,
zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 tejże ustawy80. Do osób będących funkcjonariuszami

76 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 234.
77 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 10,
12, 18.
78 Ibidem, s. 27.
79 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
80 Postanowienie SN z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt III RN 179/99, LEX nr 51805.
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publicznymi zaliczymy w tej grupie także osoby uprawnione do wydawania
decyzji administracyjnych81.
Następną grupą funkcjonariuszy publicznych są pracownicy organów
kontroli państwowej oraz organu kontroli samorządu terytorialnego. Na czele
tych organów należy wymienić Najwyższą Izbę Kontroli, której kompetencje jako naczelnego organu kontroli państwowej wynikają zarówno z samej
Konstytucji, jak i z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli82. Do innych organów
zaliczymy m.in. Państwową Inspekcję Pracy uregulowaną w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy83 czy też regionalne izby obrachunkowe unormowane
w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych84.
W Polsce pozasądową kontrolę administracyjną sprawuje ok. 43 urzędów.
Przy grupie dotyczącej pracowników administracji, jak i instytucji kontrolnych użyto pojęcia pracownika, a zatem osobę pozostająca w stosunku pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy (na mocy umowy o pracę, wyboru, powołania,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)85. A contrario funkcjonariuszami publicznymi nie są zatem osoby świadczące usługi na podstawie umów
cywilnoprawnych lub osoby, których powołanie lub mianowanie ma charakter
administracyjnoprawny (stosunek służbowy) – osoby, które pozostają w takiej
służbie, nie są zatem pracownikami (są jednak funkcjonariuszami na mocy art.
115 § 13 pkt 7 k.k.)86. Z obu grup wyłączone są także osoby pełniące funkcje
wyłącznie usługowe, czyli takie, które nie należą do zakresu zadań realizowanych przez ich pracodawcę, będącym podmiotem ze wskazanej w art. 115 § 13
pkt 4 i 5 k.k., sfery państwowej lub samorządowej (np. sprzątaczki, pracownicy centrali telefonicznej czy ochrony)87.
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej to również funkcjonariusz publiczny zdefiniowany w art. 115 § 13 pkt
6 k.k. Inna instytucja państwowa to instytucja, którą możemy określić przez

81 Przez decyzję administracyjną rozumiemy władcze działanie prawne organu administracji
skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Określenie formy rozstrzygnięcia jako decyzji administracyjnej znajduje się w licznych przepisach
materialnego prawa administracyjnego, w orzecznictwie zaś odnaleźć można liczne przypadki,
kiedy rozstrzygnięcia takiego charakteru nie mają.
82 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. Nr 2019 poz.
489 z późn. zm.).
83 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. Nr 2019 poz.
1251 z późn. zm.).
84 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.).
85 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
86 Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 15-16.
87 R.A. Stefański, op. cit., s. 699.
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wyeliminowanie innych instytucji określonych w art. 115 § 13 k.k., do których zaliczymy np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dodaje się, że chodzi o zorganizowane jednostki, wchodzące
w skład organizacji państwowej88. Warunkiem uznania za instytucję państwową nie jest posiadanie przez nią uprawnienia do korzystania ze środków władczych, gdyż jest to cecha charakterystyczna raczej dla organów89. Stanowisko
kierownicze może dotyczyć zarówno kierownika danej instytucji państwowej
(kierownika jednostki), jak i kierownika danej komórki organizacyjnej w tej
instytucji90.
Kolejną grupę funkcjonariuszy stanowią funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby
Więziennej. Zadania funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego zostały wymienione w szeregu ustaw szczegółowych np. ustawa o Policji91 czy ustawie
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu92. Kompetencje
i zakres uprawnień wynika zaś z ustawy o Służbie Więziennej93. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego należy odróżnić od terminu utrzymanie porządku
publicznego, do którego np. terenie gminy upoważnieni są strażnicy gminni
(miejscy) – są oni funkcjonariuszami publicznymi, ale w rozumieniu art. 115
§ 13 pkt 4 k.k., a nie art. 115 § 13 pkt 7 k.k.94. Dodać należy, że pracownik
ochrony wykonujący zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony
powołanej przez kierownika jednostki w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie nie jest zaliczany do funkcjonariuszy publicznych95.
Przedostatnią osobą wymienioną w katalogu funkcjonariuszy publicznych jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem tzw. wojsk
obrony terytorialnej, a zatem żołnierz zdefiniowany w art. 115 § 17 k.k.
Mowa jest tutaj zarówno o czynnej służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
czynnej służbie wojskowej żołnierzy niezawodowych, jak czynnej służby

88 M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Cześć
ogólna, Warszawa 1956, s. 168.
89 R. Kędziora, op. cit., s. 6.
90 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz., Gdańsk 1999, s. 404-405.
91 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.).
92 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.).
93 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 848
z późn. zm.)
94 Co potwierdził m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 września 2005 r., I KZP
28/05, OSNKW 2005, nr 10, poz. 94.
95 G. Gozdór, Status prawno-karny pracownika ochrony, „Prokuratura i Prawo”

2001, nr 3, s. 143 i n.
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wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowej. Podstawowe uregulowania
znajdziemy w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej96 oraz ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych97.
Ostatnim skatalogowanym funkcjonariuszem publicznym jest pracownik
Międzynarodowego Trybunału Karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe. Status takiego pracownika został uregulowany w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego98.
1.3. Funkcjonariusz publiczny na gruncie

innych karnych uregulowań prawnych

Zwrot „funkcjonariusz publiczny” występuje w szeregu uregulowań
z zakresu prawa karnego procesowego, jak i wykonawczego. Zwrot „funkcjonariusz publiczny” używany jest zasadniczo w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.
i odnosi się do zagadnień znajdujących odzwierciedlenie zarówno w przepisach
szczegółowych o charakterze materialnym, wykonawczym jak i w przedmiocie
określonej procedury.
W omówieniu nw. ustaw karnych zostaną podane jedynie odniesienia do
zwrotu „funkcjonariusz publiczny”, z pominięciem uregulowań dotyczących
poszczególnych grup funkcjonariuszy np. funkcjonariusza Służby Więziennej, ABW, CBA czy Policji. Pierwszym aktem prawnym, w którym występuje
zwrot „funkcjonariusz publiczny” jest Kodeks postępowania karnego99. Zapis
ten znajduje się w art. 21 § 2 k.p.k., który stanowi, że prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym,
a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których mowa w § 1100
– jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny. Na podstawie art. 21 § 2 obowiązek zawiadomienia ciąży na prokuratorze jedynie w przypadku wszczęcia
postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu101.

96 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
97 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 860 z późn. zm.).
98 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U.
nr 78, poz. 708 z późn. zm.).
99 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 30
z późn. zm.), dalej k.p.k.
100 O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym
w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz
żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.
101 A. Sakowicz, Komentarz do art. 21 k.p.k., Legalis 2016
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Jak podkreśla J. Skorupka, wymieniony obowiązek aktualizuje się w postępowaniu przygotowawczym dopiero w fazie in personam, a przedmiotowe
zawiadomienie powinno nastąpić po przedstawieniu zarzutów w śledztwie, po
przesłuchaniu podejrzanego w dochodzeniu w trybie art. 325g § 2 k.p.k., lub
też względnie po przesłuchaniu osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego na podstawie art. 308 § 2 KPK; wówczas te czynności kierują postępowanie przeciwko konkretnej osobie102.
Kolejną regulację zawarto w art. 148a § 2 k.p.k., stanowiącym, że przepis
103
§ 1 zdanie pierwsze nie dotyczy miejsca pracy świadka będącego funkcjonariuszem publicznym, składającego zeznania w związku z pełnioną funkcją,
chyba że przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym
albo przewodniczący składu orzekającego przeprowadzającego czynność uzna,
iż dla dobra postępowania karnego nie powinno ono zostać zamieszczone
w protokole. Niezamieszczanie w załączniku adresowym danych funkcjonariusza publicznego następuję z urzędu i będzie miało to miejsce w wypadku
np. złożenia zeznań przez pracownika organu administracji publicznej
w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, czy przesłuchania funkcjonariusza Policji lub innej służby w celu uzyskania informacji, które posiada
on z racji pełnienia tej służby i dokonywania w jej ramach ściśle określonych
czynności służbowych; decyduje o tym dobro postępowania104.
Następne odniesienie zawarto w art. 168a k.p.k., który określa, że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został
uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód
został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego
obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania
uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Jak słusznie zauważa J. Skorupka, pełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego
odnosi się do relacji o rzeczowym, choć niekoniecznie kauzalnym charakterze,
przy której podjęta czynność służbowa byłaby merytorycznie lub przyczynowo powiązana z zachowaniem sprawcy, w tym przypadku polegającym na

102 J. Skorupka, Komentarz do art. 21 k.p.k., [w:] J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 25, Legalis 2017.
103 W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy
pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym
do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie.
104 A. Sakowicz, Komentarz do art. 148a k.p.k. [w:] A. Sakowicz, Kodeks postępowania
karnego. Komentarz, Legalis 2017.
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uzyskaniu dowodu z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k.105. Dodaje ponadto, że do
uzyskania dowodu nie musi dojść w czasie i w miejscu pełnienia obowiązków
służbowych, ale wykonywanie czynności służbowej powinno stwarzać odpowiednie warunki pozwalające dowód uzyskać106.
Na funkcjonariusza publicznego wskazuje także § 1 art. 213 k.p.k., stanowiący, że w postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument,
a także wiek oskarżonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie,
zawód i źródła dochodu, dane o jego karalności, a w miarę możliwości numer telefonu lub adres poczty elektronicznej umożliwiające kontaktowanie się
z oskarżonym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Odnośnie oskarżonego będącego funkcjonariuszem publicznym w chwili popełnienia czynu lub
w czasie postępowania należy ponadto zebrać dane dotyczące przebiegu służby
publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych.
Jak stwierdza J. Skorupka, ustawodawca uznał za zasadne obligatoryjne
zebranie dane dotyczących przebiegu służby publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych, a zatem danych które pozwalają organowi procesowemu
zorientować się w dotychczasowej karierze zawodowej oskarżonego107. Podkreśla dodatkowo, że zważywszy na szeroki zakres pojęcia „funkcjonariusz
publiczny” oraz brak wymogu powiązania potrzeby ustalania powyższych informacji z charakterem zarzutu stawianego sprawcy i okolicznościami sprawy
można mieć wątpliwości, co do zasadności tak inwazyjnego i szczegółowego
zainteresowania organów procesowych108.
Ostatnią regulacją zwracającą uwagę na funkcjonariusza publicznego jest
art. 553 § 2 k.p.k., który określa, że przepisu § 1109 nie stosuje się do osób
składających oświadczenie w warunkach określonych w art. 171 § 4, 5 i 7
k.p.k., jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek przekroczenia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza publicznego.
105 J. Skorupka, Komentarz do art. 168a k.p.k., [w:] J. Skorupka, op.cit., Legalis 2017.
106 Ibidem.
107 J. Skorupka, Komentarz do art. 213 k.p.k., J. Skorupka, op.cit., Legalis 2017.
108 Ibidem.
109 Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze
wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie orzeczenie
w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego
albo zatrzymanie.
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Jak wskazuje M. Romańska, treść przepisu art. 553 § 2 k.p.k. ostatecznie
eliminuje wyłączenie roszczenia odszkodowawczego na skutek przekroczenia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza państwowego. Sytuacja taka będzie polegać na tym, że wprawdzie nastąpiło np. dobrowolne fałszywe samooskarżenie albo złożenie fałszywych zeznań przeciwko
własnej osobie, ale szkoda i krzywda powstały w wyniku niezgodnych z prawem działań lub niedopatrzeń organów procesowych chociażby prokuratora,
sądu czy Policji110.
Kolejne regulacje dotyczące funkcjonariusza publicznego umiejscowione są w Kodeksie karnym wykonawczym111. Regulację taką zawarto np.
w art. 88a § 2 pkt 2 lit. b k.k.w. i dotyczy ona skazanych, którzy powinni być
osadzeni w oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego, ze względu
na poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa zakładu, jeśli podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności dopuścił się czynnej
napaści na funkcjonariusza publicznego. Jak podkreśla J. Lachowski, przesłanka umieszczenia w oddziale lub celi dla niebezpiecznych sprawców jest
spełniona również także wtedy, gdy skazany dopuścił się czynnej napaści na
osoby korzystające z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
(np. adwokat odwiedzający skazanego w ramach pełnienia funkcji obrońcy)112.
Identyczną regulację zawarto w art. 212a § 3 k.k.w. w stosunku do tymczasowo aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie właśnie dla określonych
funkcjonariuszy publicznych. Przedmiotowa analiza nie wykazała bezpośredniego występowania zwrotu „funkcjonariusz publiczny” w innych ustawach
karnych (Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksie karnym skarbowym).
Pomimo, że nie jest to ustawa113 o charakterze stricte karnym, to warto
wspomnieć o definicji funkcjonariusza publicznego wynikającej z art. 2 ust. 1
pkt. 1 tejże ustawy. Precyzuje on, że funkcjonariusz publiczny to osoba działającą w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach

110 M. Romańska, Komentarz do art. 553 k.p.k., teza 4 [w:] M. Romańska, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis 2013.
111 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
523 z późn. zm.), dalej k.k.w.
112 J. Lachowski, Komentarz o art. 88a k.k.w., teza 3, [w:] J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2016.
113 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1169 z późn. zm.), dalej u.o.m.f.p.
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stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział
w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez
taki organ.
Warto tu zwrócić uwagę na pewne podobieństwo definicji legalnych do
uregulowań karnoprawnych. W kodeksie karnym w pkt 4 art. 115 § 13 wymieniona jest „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”, a z kolei w u.o.m.f.p. jest mowa
o osobie biorącej „udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji
lub postanowienia przez taki organ”. Rozszerza się tu, co prawda. zakres orzeczeń o postanowienia, jednak większość spraw jest rozstrzygana merytorycznie
właśnie w formie decyzji114. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy na skutek
przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków dochodzi do rażącego naruszenia prawa, szczególnie przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
gdzie dość szeroki zakres uprawnień i mocy decyzyjnej skoncentrowany jest
w jednej osobie – funkcjonariuszu publicznym115.

114 P. Falenta, Ciężar dowodu w postępowaniu o przekroczenie uprawnień oraz rażące
naruszenie prawa przez funkcjonariusza publicznego na gruncie karnym i administracyjnym
w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – wybrane aspekty, [w:] D. Gil (red.), Dowód
w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2016, s. 27.
115 Ibidem, s. 28.
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Wybrane przestępstwa z udziałem
funkcjonariuszy publicznych

W niniejszym rozdziale zostaną opisane wybrane przestępstwa z kodeksu
karnego, w których sprawcą może być funkcjonariusz publiczny: nadużycie
władzy, wymuszanie zeznań oraz poświadczanie nieprawdy. Należy mieć na
względzie, że nie są to wszystkie możliwe przestępstwa, jakie funkcjonariusz publiczny może popełnić. I tak funkcjonariusz publiczny może być także sprawcą
znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą pozbawioną wolności1, jak
również sprawcą ujawnienia informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” lub
„poufne”2. Funkcjonariusz publiczny może być ponadto sprawcą łapownictwa
biernego z art. 228 k.k. czy też ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli
„tajne” lub „ściśle tajne” z art. 265 § 3 k.k., gdyż wymienia się tam sprawcę
popełniającego przestępstwo w związku z pełnieniem funkcji publicznej, a niewątpliwie w świetle definicji zawartej w art. 115 § 19 k.k. może nim również
funkcjonariusz publiczny3.

1 Art. 247 § 3 k.k.
2 Art. 266 § 2 k.k.
3 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.
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2.1.

Nadużycie władzy

Przestępstwo nadużycia władzy (a ściślej przekraczania uprawnień lub
niedopełniania obowiązków) przez funkcjonariusza publicznego zostało spenalizowane w art. 231 k.k. Stanowi on w § 1, że funkcjonariusz publiczny,
który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków,
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W § 2 określono typ kwalifikowany dodając, że
jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10, a w § 3 typ uprzywilejowany stanowiący, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W § 4 wykluczono jednocześnie zbieg kumulatywny przy typie kwalifikowanym z art. 228 k.k. określając, że przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn
wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.
Wg A. Grześkowiak głównym dobrem chronionym w przestępstwie z art.
231 k.k. jest prawidłowe funkcjonowanie instytucji, których przedstawicielem
jest niewątpliwie funkcjonariusz publiczny, zaś dobrem ubocznym (dodatkowym)– jakiekolwiek dobro prawne, bez względu na to, czy do jakiej sfery
należy4. Podobnie w przedmiotowej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy5
w wyroku z dnia 27 października 2014 r w którym stwierdził, że: przedmiot
ochrony (jako jedno ze znamion) wynikający z art. 231 k.k. w ocenie sądu
I instancji nie został należycie oceniony, a dane dobro prawne nie zostało naruszone. Z tezą tą nie zgadza się jednak M. Królikowski, twierdząc, że gdyby
ochronie poddawać jakiekolwiek dobro prawne, to takie ujęcie wydawało by
się całkowicie zrywać z intytulacją rozdziału, w którym uregulowanie to się
znalazło6. R.A. Stefański wyszczególnia z kolei przedmiot główny ochrony
(funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego) oraz
dodatkowy przedmiot ochrony (interes społeczny i prywatny)7.
W omawianym przepisie wskazuje się ponadto na indywidualny
przedmiot ochrony w kilku aspektach. Pierwszym jest zgodne z prawem
4 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 231 k.k., teza 4, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.),
Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2017, Legalis, por. A. Wąsek, Kodeks karny.
Część szczególna, Warszawa 2006, s. 87.
5 Wyrok SN z dnia 27 października 2014 r., WA 23/14, Legalis nr 1163189.
6 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k., teza 6 [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki,
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Legalis 2013.
7 R.A. Stefański (red.), op. cit., s. 1521.
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wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy publicznych8, drugi zaś odnosi
się do autorytetu władzy publicznej9, który w wyniku popełnienia przedmiotowego przestępstwa może być obniżony, co zarazem powoduje uszczerbek
zaufania obywateli do państwa10.
Podmiotem omawianego przestępstwa może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny, w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., szczegółowo omówionego
w rozdziale I. Szczególny podmiot tego przestępstwa sprawia, że zalicza się
je do przestępstw indywidualnych właściwych (delicta propria). Co istotne,
sprawca musi posiadać status funkcjonariusza publicznego tylko w chwili popełnienia czynu, zaś jego utrata po popełnieniu przestępstwa nie ma znaczenia
z punktu widzenia ponoszenia odpowiedzialności karnej za czyn opisany w art.
231 § 1–3 k.k11.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że uprawnienie funkcjonariusza, które
może zostać przekroczone, wiąże się z indywidualnym przyznaniem kompetencji danego funkcjonariusza wynikających np. mianowania, umowy,
przepisu, decyzji organu państwowego czy rozstrzygnięcia sądu, jak również
z połączenia indywidualnego kontraktu z zakresem kompetencji wyznaczonym przez ustawę – jak np. w odniesieniu do osób zarządzających instytucjami państwowymi czy samorządowymi. Przekroczeniem uprawnienia jest
zatem działanie poza kompetencjami służbowymi, wbrew treści pełnomocnictwa czy sformalizowanego zakresu obowiązków12. Jak słusznie zauważa
T. Kaczmarek wskazanie, iż czynność leży poza określonym zakresem działań funkcjonariusza, nie implikuje automatycznie odpowiedzialności za
nadużycie władzy – chodzi tutaj o wykazanie wyraźniej i konkretnej więzi
z urzędową działalnością danej osoby13. Warto w tym miejscu wspomnieć
o regulacji wyłączającej odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
w czasie pandemii COVID-19 („Nie popełnia przestępstwa określonego
w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

8 Z. Kallaus, Przestępne nadużycie władzy, Warszawa 1982, s. 44.
9 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Warszawa1999, s. 776.
10 D. Mocarska, Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w świetle przeprowadzonych badań kryminologicznych, Szczytno 2010, s. 463.
11 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k, [w:] M. Królikowski, op.cit., Legalis 2013.
12 A. Marek, Komentarz do art. 231 k.k., teza 7, LEX 2007.
13 T. Kaczmarek, Z problematyki przekroczenia władzy w teorii i praktyce, „Nowe Prawo”
1960, nr 11, s. 1465.
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epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19, nabywając towary lub usługi
niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe
lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym,
zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie
mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone”)14.
Od strony podmiotowej w typie podstawowym przestępstwo to może
być popełnione z umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym15. W typie kwalifikowanym można mówić wyłącznie o zamiarze bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu. W § 3 art. 231 przewiduje się ponadto
odpowiedzialności za nieumyślny typ przestępstwa, jednakże uwarunkowany
powstaniem istotnej szkody16, który może być popełniony zarówno z nieostrożności, jak i z niedbalstwa17.
Ocenę charakteru szkody należy oprzeć bądź na jej rzeczywistej
wielkości (w szczególności przy szkodzie majątkowej), bądź na jej charakterze i stopniu naruszenia danego dobra chronionego, publicznego lub prywatnego18. Do istotności szkody odniósł się Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 29 stycznia 2004 r., stwierdzając, że istotna szkoda –
w rozumieniu art. 231 § 3 k.k. – nie ogranicza się tylko do szkody materialnej
i jest pojęciem szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna, w konkretnych okolicznościach, mogą również decydować – obok faktycznej szkody
materialnej – dodatkowe względy, stanowiące znaczną dolegliwość dla strony
pokrzywdzonej19.
Jak podkreśla się w orzecznictwie, sprawca przestępstwa z art. 231 k.k.
musi mieć świadomość, tego, że nie dopełnia określonych obowiązków czy
też przekracza uprawnienia, co powinno być każdorazowo zbadane20. Świadomość musi też dotyczyć tego, że zachowanie stanowi działanie na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego21. Oczywiście może pojawić się kwestia
14 Por. J. Giezek, P. Kardas, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania
i nadużycie władzy publicznej w okresie epidemii – kilka uwag o osobliwościach epizodycznych
regulacji prawnych, Prok. i Pr. 2020, nr 7 str. 5.
15 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 777/10,

Legalis nr 355076.

16 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 231 k.k, Legalis 2017.
17 Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2011 r., III KK 160/11, OSN Prok. i Pr. 2012, Nr
7-7, poz. 2.
18 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 513.
19 Uchwała SN z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt I KZP 38/03, Prok. i Pr. – wkł. 2004,
Nr 3, poz. 4.
20 Wyrok SN z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt WA 22/07, Prok. i Pr. 2007, Nr 10, poz. 5;
Por. Wyrok SN z 14 maja 2009 r., WA 12/09, OSNKwSK 2009, Nr 1, poz. 1130.
21 Wyrok SN z dnia 12 lutego2008 r., sygn. akt WA 1/08, OSNKW 2008, Nr 4, poz. 31.
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błędu, co do zakresu uprawnień i obowiązków, co może spowodować zakwalifikowanie jak popełnienie nieumyślne z art. 231 § 3 k.k. w zw. z art. 9 § 2
k.k. Błąd taki może wynikać z niewłaściwego zrozumienia treści określonych
przepisów kompetencyjnych, braku znajomości tych przepisów, błędnej oceny
sytuacji faktycznej, błędnego założenia, że sprawca działa dla dobra określonego podmiotu22.
Wg L. Gardockiego obowiązkiem jest nakaz, powinność postępowania
(w stosunku do innego podmiotu) w określony sposób, zaś niedopełnienie
obowiązku to sytuacja, w której sprawca zaniechał realizacji nakazanych czynności lub wykonał je w sposób nieprawidłowy lub niepełny23. Zaznacza on, że
chodzi tutaj o obowiązki służbowe konkretnego funkcjonariusza publicznego
z regulacji właściwych jego funkcji, w tym takich, które mają korzenie cywilnoprawne, np. wynikające z umowy o pracę czy regulaminu pracy; ustawodawca nie penalizuje tutaj bowiem działania wbrew danym przepisom, ale
wbrew obowiązkom funkcjonariusza, a te mogą być kształtowane na innych
płaszczyznach niż tylko wynikające z prawa powszechnie obowiązującego24.
Przy ocenie strony podmiotowej zwrócić należy uwagę na brak karalności
do przygotowania przestępstwa, usiłowanie zaś jest karalne na zasadach ogólnych zawartych w art. 13 § 1 k.k. Z kolei za współdział w przestępstwie mogą
odpowiadać osoby będące funkcjonariuszami publicznymi25, a podżeganie
i pomocnictwo dopuszczalne są jedynie w przypadku § 1 i 2 art. 231 k.k.
W zakresie strony przedmiotowej przestępstwa nadużycia władzy czynność sprawcza może przybrać formę niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień, przy czym obie te formy mogą wystąpić jednocześnie.
Stwierdzenie niedopełnienia obowiązku musi być poprzedzone rzetelnym
i obiektywnym ustaleniem treści takiego obowiązku, treści powinności, która spoczywała na funkcjonariuszu publicznym26. Niedopełnienie obowiązków
może zaistnieć, gdy sprawca nie wywiąże się z danego obowiązku bądź też
niewłaściwie go zrealizuje27. Obowiązek może wynikać z konkretnych przepisów prawa powszechnie obowiązujacego, jak również z postanowień statutów,
22 A. Spotowski, Przestępstwa służbowe. Nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972, s. 65–66.
23 L. Gardocki, Komentarz do art. 231 k.k., teza 8, [w:] L. Gardocki, Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2013.
24 Ibidem.
25 Odpowiedzialność karna innych osób współdziałających w popełnieniu czynu opisanego
w art. 231 k.k., które nie posiadają takiego statusu, zależy od tego, czy w chwili popełnienia
swojego przestępstwa wiedziały o tym, że współdziałają z funkcjonariuszem publicznymi.
26 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 1999, s. 778
27 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k, Legalis 2013.
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regulaminów, zakresów obowiązków, z samej istoty pełnionej funkcji czy też
z konkretnych poleceń służbowych28.
W doktrynie prawa karnego zwraca się uwagę na jeszcze jedną formę
niedopełnienia obowiązku, której treścią jest powstrzymanie się od określonego zachowania (wkroczenie na obszar czynności zakazanych prawnie)29.
Przy tej analizie pojawia się wątpliwość czy użycie liczby mnogiej w stosunku
do pojęcia obowiązku, determinuje jednoznacznie, że znamiona tego przestępstwa zrealizuje tylko ten sprawca, który nie dopełni co najmniej dwóch
obowiązków (jednocześnie znamiona określone w tym przepisie nie zostaną
zrealizowane również wówczas, gdy sprawca nie dopełni jednego obowiązku
i przekroczy jedno uprawnienie).
Z jednej strony wykładnia taka popada w kolizję z ratio legis unormowania zawartego w art. 231 k.k, to należy podkreślić, że jest zgodna z gramatycznym brzmieniem art. 231 § 1 k.k., a zatem pociąganie do odpowiedzialności
karnej za niedopełnienie jednego obowiązku wydaje się naruszać zasadę nullum crimen sine lege30. W orzecznictwie podkreślono, że niedopełnieniem
obowiązku, które może prowadzić do odpowiedzialności karnej na podstawie
art. 231 § 1 k.k., może być także niezawiadomienie przez funkcjonariusza
publicznego o popełnionym przestępstwie na mocy art. 304 § 2 k.p.k.31. Przekroczenie uprawnień z kolei musi być poprzedzone realną rekonstrukcją treści tego uprawnienia na dany moment zachowania sprawcy32. Samo pojęcie
przekroczenia uprawnień rozumiane było różnie w doktrynie i orzecznictwie.
Z jednej podejście było szerokie, gdzie wystarczyło, aby zachowanie sprawcy
nie mieściło się w granicach jego kompetencji33, z drugiej zawężano do zachowań, pozostających w związku z urzędową działalnością funkcjonariusza,
gdzie przekroczenie uprawnień musiało nastąpić w dziedzinie działalności
służbowej, obejmuje czynności, które posiadają służbowy charakter34. Jako
przekroczenie uprawnień traktuje się naruszenie przepisów prawa, odmowę
przyznania świadczenia (o ile przyznane świadczenie nie było obligatoryjne,
w takim bowiem przypadku mamy do czynienia z niedopełnieniem obowiązku),
28 P. Falenta, Przestępstwo przekraczania uprawnień w działalności urzędniczej, (w:) P. Bieś
– Srokosz, K. Mucha, Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, Częstochowa
2016, s. 25.
29 A. Spotowski, op. cit., s. 55.
30 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k., Legalis 2013.
31 Wyrok SN z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt WA 1/08, Prok. i Pr. 2008, Nr 11, poz. 9.
32 Wyrok SA w Krakowie z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. akt II AKA 252/99, OSA 2000,
Nr 9, s. 34.
33 J. Makarewicz, Kodeks karny, Warszawa 1938, s. 361.
34 T. Kaczmarek, op. cit., s. 1462.
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dopuszczenie się czynności w ogóle nieleżących w granicach uprawnień funkcjonariusza, dokonanie czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej, dokonanie czynności, która formalnie mieści się w granicach uprawnień, ale została
podjęta w sposób sprzeczny z prawnymi warunkami czynności35.
Kolejnym istotnym elementem jest pojęcie działania na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego. Jeżeli bowiem doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, ale
nie prowadziło to jednoznacznie do powstania szkody, zachowanie takie może
być jedynie podstawą odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej36.
Istotnym elementem strony przedmiotowej jest definicja szkody i działania na szkodę. Przez szkodę rozumieć należy zarówno szkodę materialną,
jak i niematerialną. Do tej drugiej kategorii zalicza się również tzw. krzywdę
moralną, co może się wiązać z różnym charakterem dóbr, którym może zagrażać przedmiotowe przestępstwo37. Należy dodać, że wystarczy samo działania
na szkodę, nie jest natomiast konieczne samo wyrządzenie szkody38. Zwraca się
uwagę, że konieczne jest wystąpienie realnego niebezpieczeństwa, a nie wystarcza zagrożenie potencjalne lub ogólne39.
Jako formy wyrządzenia szkód w orzecznictwie wymienia się chociażby:
naruszenie porządku i dyscypliny wojskowej40, pogorszenie stanu mienia publicznego41, wykorzystywanie sprzętu należącego do jednostki publicznej na
cele prywatne42, czy też zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego43. W § 3 art. 231 mowa jest z kolei o istotnej szkodzie, co jest pojęciem
zdecydowanie ocennym.
Podkreśla się, że w przypadku szkody o charakterze wyłącznie materialnym ocena ta powinna odnosić się do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną
35 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k, Legalis 2013.
36 Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. akt WK 3/03, OSNKW 2003,

Nr 5–6, poz. 53.

37 Uchwała SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 38/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 14.
38 W orzeczeniu SA w Łodzi z dnia 10 marca 2011 r. (II AKa 213/10, Prok. i Pr. 2012,
Nr poz. 18) podkreślono, że są musi w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy waga i stopień
przekroczenia czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego i wynikające
z niego zagrożenie dla interesu publicznego lub prywatnego uzasadnia w ogóle odpowiedzialność karną.
39 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2006, s. 430.
40 Wyrok SN z dnia 27 marca 1970 r., sygn. akt RW 224/70, OSNKW 1970, Nr 7–8, poz.
89.
41 Wyrok SN z dnia 28 października 1972 r., sygn. akt RW 838/72, OSNPG 1973, Nr 6,
poz. 74.
42 Wyrok SN z dnia 8 kwietnia 1964 r., sygn. akt IV K 794/61, OSPiKA 1965, Nr 2, poz. 42.
43 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 273/01, Lex Polonica nr 391886.
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określoną w art. 115 § 5 k.k.44. Nie jest to jednak kryterium wiążące, gdyż
szkoda może mieć również charakter niematerialny. Co istotne, działanie na
szkodę interesu publicznego lub prywatnemu podlega w każdym przypadku
obiektywnemu udowodnieniu. Nie można tego domniemywać jedynie na
podstawie stwierdzenia faktu, że sprawca przekroczył swe uprawnienie lub
obowiązek, albowiem prowadziłoby to do zatarcia granicy pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz karną45. Interesem publicznym jest dobro
ogółu, bliżej nieokreślonej zbiorowości, natomiast interesem prywatnym
określonej osoby lub grupy osób np. ochrona zdrowia indywidualnego, mienia jednostki, czci, godności, wolności. Dodaje się, że znamiona tego przestępstwa mogą zostać wyczerpane tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, że
zachowanie sprawcy mogło wywrzeć negatywny wpływ na istniejący interes
prywatny lub publiczny, nie zaś na interes przyszły, gdyż mogłoby to powodować absurdalne wnioski, że przyszłe uprawnienia funkcjonariusza publicznego mogą być przedmiotem czynności wykonawczej na gruncie omawianego
przestępstwa46.
W typie kwalifikowanym należy się jeszcze odnieść do działania w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Definiowanie tych pojęć zbieżne jest z rozumieniem z art. 228 k.k. Korzyść majątkowa i osobista została
zdefiniowana w art. 115 § 4 k.k. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego, co jest definicją wyjątkowo
niepełną. Korzyścią majątkową jest przysporzenie majątku przez zwiększenie
aktywów lub zmniejszenie pasywów47. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia
26 lutego 1988 r. zauważył, że ocena czy w konkretnym wypadku upominek
czy należność za korepetycję mają rzeczywiście taki charakter (przyp. wdzięczność ofiarodawcy i wyrażenie tego w symbolicznej kwocie lub upominku),
uzależniona jest od wielu okoliczności natury podmiotowej i przedmiotowej, wymagających odpowiednich ustaleń faktycznych oraz ocen sytuacyjno
– obyczajowych48. Korzyścią osobistą jest każde dobro niemające charakteru
majątkowego, zaspakajające określoną potrzebę osobistą49.
44
45
47.
46
47

R.Stefański, op. cit., s. 1523.
Wyrok SN z dnia 25 listopada 1974 r., sygn. akt II KR 177/74, OSNPG 1975, Nr 4, poz.
M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k, Legalis 2013

Wyrok SA w Łodzi z dnia 30 grudnia 1998 r., sygn. akt II AKa 240/98, Biuletyn
Prokuratury Apelacyjnej

w Łodzi, 1999, nr 8, s. 3.
48 Postanowienie SN z dnia 26 lutego 1988 r., sygn. akt VI KZP 34/87, OSNKW 1988, Nr
5-6 poz. 40.
49 R.A. Stefański, Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009, s. 339.
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Ostatnim elementem istotnym przy omawianiu tego przestępstwa jest
tzw. reguła subsydiarności, do której odnosi się § 4 art. 231 k.k. Zgodnie z
regułą subsydiarności przepis pierwotny wyłącza stosowanie przepisu dopełniającego (pomocniczego). O tym, że przepis ma charakter dopełniający, może
zadecydować sam ustawodawca (subsydiarność ustawowa), bądź też może to
wynikać z relacji, w jakiej zbiegające się przepisy z natury rzeczy wzajemnie
pozostają (tzw. subsydiarność milcząca, zwana również pozaustawową).
Przykład subsydiarności ustawowej zawiera właśnie art. 231 § 4 k.k.
Zgodnie z określoną w tym przepisie klauzulą subsydiarności funkcjonariusz
publiczny, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - przekraczając swe uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków - działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego, nie będzie odpowiadać na podstawie art.
231 § 2 k.k., jeżeli jego czyn wyczerpuje również znamiona określone w art.
228 k.k.50. Dopuszczalne jest przyjęcie zbiegu właściwego przepisów w sytuacji,
w której zachowanie sprawcy realizuje znamiona typu opisanego w art. 231
k.k., 296 k.k., czy w art. 585 k.s.h.51
Na koniec tej części rozważań należy jeszcze wspomnieć o charakterze
przestępstwa z art. 231 k.k. Należy ono do kategorii przestępstw z realnego
zagrożenia (już istniejącego), a więc realna groźba powstania szkody należy
do znamion tego przestępstwa. Jeśli ustawa wymaga działania na szkodę innego podmiotu, to w każdym przypadku należy stwierdzić jednoznacznie
szkodliwość takiego zachowania, a więc istnienie wynikającego z niego realnego, konkretnego zagrożenia; oczywiście nie musi ono legitymować się cechą
bezpośredniości52.
W doktrynie pojawiają się jednak także poglądy o możliwości abstrakcyjnego zagrożenia (pogląd, że znamię to charakteryzuje nie skutek, lecz sposób
zachowania sprawcy)53. Sprzeczność doktrynalna jak i orzecznicza pojawia się
także w przypadku określenia czy przestępstwo ma charakter formalny czy materialny. W licznych orzeczeniach54 stwierdzono, że przestępstwo z art. 231
§ 1 k.k. ma charakter formalny, należy bowiem do przestępstw abstrakcyjnego
50 J. Giezek, op.cit., s. 48.
51 A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2006, s. 459.
52 M. Królikowski, Komentarz do art. 231 k.k, teza 8 [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
53 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Zakamycze 1999, s. 779–780.
54 Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. akt WK 3/03, OSNKW 2003, Nr 5–6,
poz. 53; Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 273/01, Lex Polonica nr
391886; Wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt II KK 81/04, OSNwSK 2004, Nr
1, poz. 2127.
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narażenia na niebezpieczeństwo, zaś działanie na szkodę interesu publicznego
nie jest charakterystyką skutku, ale zachowania sprawcy. Przeciwnie wypowiedział się natomiast Sąd Najwyższy55 w uchwale z dnia 23 stycznia 2013 r.
który rozpatrując wniosek RPO z 30 października 2012 r. o rozstrzygnięcie
zagadnienia prawnego, czy przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. ma
charakter formalny czy też materialny, zajął stanowisko, iż występek ten należy do kategorii przestępstw z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo,
a więc materialnych, znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym. Nie
budzi natomiast wątpliwości skutkowy charakter typu uprzywilejowanego
z art. 231 § 3 k.k. Artykuł 231 k.k był również badany przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem jego zgodności z Konstytucją. W wydanym wyroku
z dnia 9 czerwca 2010 roku56 TK orzekł, że przestępstwo nadużycia władzy
przez funkcjonariusza publicznego, określone w art. 231 k.k. jest w pełni
zgodne z Konstytucją.
2.2.

Wymuszanie zeznań

Wymuszanie zeznań ujęto w art. 246 k.k. stanowiącym, że funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania
określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc,
groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad
inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Przedmiotem ochrony przestępstwa zawartego w treści art. 246 k.k. jest
przede wszystkim niezakłócone funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
w aspekcie realizacji funkcji gwarancyjnej prawa (głównie karnego) i jego
proceduralnej praworządności, chodzi tu zasadniczo o wolność wymierzania
sprawiedliwości od nacisków władzy57. Za przedmiot ochrony w art. 246 k.k.
uważa się ponadto porządek publiczny w państwie, gdyż wymuszenie określonych oświadczeń lub informacji może nastąpić również poza wymiarem sprawiedliwości, w efekcie przestępnego nadużycia pozycji przez funkcjonariusza
publicznego58.

55 Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12, LEX nr 1252702.
56 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/
wyroki/art/4833-ustawowe-okreslenie-odpowiedzialnosci-karnej/ , 30.09.2019
57 M. Królikowski, Komentarz do art. 246 k.k., teza 4, [w:] M. Królikowski, op.cit., Legalis
2013.
58 M. Szewczyk, Wymuszanie zeznań, (w:) A.Zoll (red.), Kodeks karny, t. II, s. 1091.
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Słusznie wskazuje się, że przepis art. 246 k.k. nie ogranicza się wyłącznie
do postępowania karnego, lecz chroni też przestrzeganie praw człowieka szeroko i obejmuje w postępowaniu organów wymiaru sprawiedliwości prowadzących postępowanie karne, cywilne oraz administracyjne prowadzone przez
organy państwowej administracji rządowej, jak i administracji samorządowej59.
Jak zauważa L. Gardocki, jeżeli określone naruszenie bądź skutek wystąpią,
lecz nie będą funkcjonalnie powiązane z działalnością organów w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, mogą być zakwalifikowane jedynie
z przepisów innych rozdziałów Kodeksu karnego statuującym przestępstwa
wyłącznie przeciwko tym dobrom prawnym60.
Podmiotem przestępstwa może być tylko funkcjonariusz publiczny
(w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.) lub osoba działająca na jego polecenie. Osoba działająca na polecenie funkcjonariusza publicznego to każda osoba fizyczna
wypełniająca wolę funkcjonariusza61. Polecenie zaś - w rozumieniu art. 246 k.k.
- to każdy wyraźny przejaw woli osoby polecającej, niewymagający określonej
formy. Polecenie przekazane przez funkcjonariusza publicznego innej osobie
stanowi rodzaj imperatywnego oświadczenia woli, którego forma jest dowolna. Zarazem nie musi być ono wydane osobie powiązanej z funkcjonariuszem
publicznym węzłem podległości służbowej. Więź ta może mieć bowiem czysto faktyczny charakter62. Dla określenia skuteczności polecenia konieczne jest
obiektywne ustalenie, że osoba, do której zostało ono skierowane, zrozumiała
jego treść i miała świadomość, że jej zachowanie stanowi bezpośrednie następstwo wykonania skierowanego wobec niej nakazu63. Gdy sprawcą nie jest
funkcjonariusz publiczny, a inna osoba wykonująca jego polecenie, wówczas
może on odpowiadać jako sprawca polecający (art. 18 § 1 k.k. in fine64).
Od strony podmiotowej przestępstwo to ma charakter kierunkowy może
być popełnione wyłącznie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim kierunkowym.
Sprawca czynu określonego w treści art. 246 k.k. działa bowiem w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia65.
Analizując stronę przedmiotową należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, mianowicie pojęcia przemocy, groźby bezprawnej, znęcania
się, przedmiot bezpośredniego działania, jak również jego skutki. Na wstępie
59
60
61
62
63
64
65

M. Jachimowicz, Przestępstwo wymuszania zeznań, WPP 2008, Nr 4, s. 15.
L. Gardocki, Komentarz do art. 246 k.k., teza 8, [w:] L. Gardocki, op.cit., Legalis 2013.
M. Szewczyk, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny, t. II, 2008, s. 857.
J. Wojciechowski, Kodeks karny, Warszawa 1997, s. 436.
M. Jachimowicz, op.cit., s. 27.
A. Grześkowiak, Komentarz do art. 246 k.k., [w:] A. Grześkowiak, op. cit., Legalis 2017.
R.A. Stefański, op. cit., s. 1567.
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należy podkreślić, że z ustawowych znamion występku z art. 246 k.k. nie wynika wprost, że czynność sprawcza może być wykonana jedynie w przebiegu,
w procesie wymiaru sprawiedliwości. Wymuszenie oświadczeń lub informacji,
dokonane przez funkcjonariusza publicznego, może być również dokonywane również poza wymiarem sprawiedliwości. Należy więc przyjąć, że przepis
art. 246 k.k. chroni szeroko rozumiany porządek prawny w państwie, poprzez uznanie za przestępne nadużywanie swej pozycji przez funkcjonariuszy
publicznych66.
Wracając do struktury strony przedmiotowej zacząć należy od analizy
pojęcia przemocy rozumianej jako użycie siły fizycznej w celu wymuszenia
określonego zachowania się. Przemoc może być skierowana tak do osoby, jak
i do rzeczy. Przez przemoc należy rozumieć takie oddziaływanie środkami
fizycznymi, które poprzez uniemożliwienie lub przełamanie oporu zmuszanego ma albo nie dopuścić do powstania lub wykonania jego woli, albo naciskając aktualnie wyrządzoną dolegliwością na jego istotne procesy motywacyjne, nastawić te decyzje w pożądanym przez sprawcę kierunku67. Za przemoc
uważać należy każde działanie zmierzające do fizycznego przełamania oporu. Fakt stosowania małej czy dużej przemocy68 nie ma istotnego znaczenia
w ocenie tego, czy przemoc nastąpiła69. Przez „przemoc” należy rozumieć także przymus, wywarty za pomocą „siły fizycznej” (vis absoluta), w odróżnieniu
od przymusu psychicznego (vis compulsiva), który może być wywołany tylko
za pomocą groźby bezprawnej70. Istotne jest także, że przemoc może być skierowana albo bezpośrednio przeciwko pokrzywdzonemu, albo przeciwko osobom trzecim, np. osobom pozostającym w takim stosunku z pokrzywdzonym,
że zamach na nie oddziaływuje wprost na pokrzywdzonego71.
Drugą formą czynności sprawczej jest groźba bezprawna. W art. 115 § 12
k.k. ujęto jej definicję legalną stanowiącą, że groźbą bezprawną jest zarówno

66 A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz, cześć szczególna, Zakamycze 1999, s. 856.
67 A. Ponikowski, W. Posnow, Z. Świda, Postępowanie karne, Warszawa 2012, s. 302.
68 Do przyjęcia realizacji znamion przestępstwa nie jest konieczne zastosowanie takiej siły,
która w ogóle uniemożliwia drugiej osobie realizację jej woli. Nacisk musi być jednak tak silny,
że będzie stanowił istotny czynnik mogący, zdaniem obiektywnego obserwatora, ograniczyć
wolność wyboru postępowania przez inną osobę.
69 Wyrok SN z dnia 8 marca 1973 r., sygn. akt III KR 307/72, Lex 21556.
70 Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 1934 r., sygn. akt I K 204/34, OSN 1934, Nr 11, poz. 238.,
por. B., Jaremczak A., Kamińska-Nawrot, Agresja i brutalność w Policji – zjawisko marginalne
czy poważny problem, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.
71 Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r., sygn. akt II AKA 8/98, OSA 1998, Nr
11–12, poz. 66.
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groźba, o której mowa w art. 19072, jak i groźba spowodowania postępowania
karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego
osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania
karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. W orzecznictwie słusznie zauważa się, że groźba bezprawna musi zostać
wyartykułowana w taki sposób, aby niosła ze sobą zapowiedź popełnienia przestępstwa i pozwalała stwierdzić nie tylko umyślność sprawcy, ale i działanie w
zamiarze bezpośrednim wywołania obawy u osoby, której się grozi. Nawet jeśli
warunki, w których znajdował się oskarżony nie dawały mu pełnej możliwości
wyrażenia groźby wprost, nie można pominąć specjalnych kryteriów odczytywania treści wypowiadanych przez oskarżonego słów73.
Kwalifikacja określonej groźby jako bezprawnej nie jest przy tym zależna
ani od tego, czy grożący faktycznie zamierza ją spełnić, ani nawet od tego, czy
dysponuje odpowiednimi środkami umożliwiającymi jej zrealizowanie74. W
judykaturze zwraca się ponadto uwagę na fakt że groźba bezprawna nie musi
być skierowana do pokrzywdzonego bezpośrednio, lecz może być skierowana
do niego także za pośrednictwem osób trzecich75, jak również na konieczną
realność groźby tj. taką, że u obiektywnego obserwatora zdarzenia wywołuje
przekonanie, że jej użycie może zdecydowanie wpłynąć na określone zachowanie pokrzywdzonego zgodnie z wolą sprawcy danego zdarzenia. Bez znaczenia jest okoliczność, czy zmuszany w rezultacie podporządkował się woli
zmuszającego76. Ostatnią formą czynności sprawczej jest znęcanie fizycznie lub
psychiczne nad inną osobą. Określenie „znęca się” oznacza działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych
cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednorazowym, lecz intensywnym
i rozciągniętym w czasie77.
Na wstępie warto zaznaczyć, że znęcanie się psychiczne i fizyczne należy
do pojęć ocennych. Dlatego też organ oceniający na podstawie całokształtu
okoliczności oceni, czy zachowanie się sprawcy w stosunku do konkretnej

72 Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
73 Wyrok SA w Katowicach z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 483/12, Legalis 733667.
74 A. Seremet, J. Satko, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Warszawa 2001,
s. 175.
75 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1936 r., sygn. akt II K 1084/36, OSN 1937, Nr 5, poz. 137.
76 Wyrok SN z dnia 26 września 2006 r., sygn. akt WA 27/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz.
1809.
77 Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7–8,
poz. 86.
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osoby spełnia znamiona „znęcania się”. O uznaniu za znęcanie się zachowania
sprawiającego ból fizyczny lub cierpienia moralne, decyduje ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego78. Wyliczenie możliwych
postaci czynności sprawczych nie jest w przepisie art. 246 k.k. enumeratywne; ze sformułowania ustawy „w inny sposób znęca się” należy rozumieć, że
sąd musi każdorazowo ocenić, czy gwałtowne zachowanie się sprawcy nie
stanowi tej - innej niż przemoc lub groźba bezprawna - postaci znęcania się.
W doktrynie i orzecznictwie przywołuje się liczne przykłady i formy znęcania: bicie, szykanowanie, lżenie, grożenie przestępstwem lub porzuceniem,
kopanie, duszenie, popychanie, targanie za włosy, wykręcanie rąk, rzucanie
o ścianę lub podłogę, wiązanie rąk lub nóg, wystawianie na wielkie zimno lub
wielkie ciepło, zamykanie w ciemnym lub ciasnym pomieszczeniu, zmuszanie
do pożycia cielesnego w obecności dzieci, napastowanie na ulicy lub w miejscu pracy, molestowanie seksualne, opluwanie, zmuszanie do wykonywania
upokarzających czynności, przypalanie żelazkiem, lokówką do włosów lub papierosem, niszczenie sprzętów domowych lub pamiątek rodzinnych, wyrzucanie z domu, zarażanie chorobą weneryczną lub wirusem HIV, dręczenie głodem, nieopalanie zimnego mieszkania, niewezwanie lekarza do osoby chorej,
oblewanie wodą, zmuszanie do klęczenia na grochu, zimnej posadzce, albo
w innych, szczególnie przykrych warunkach, zmuszanie do spożywania alkoholu, potraw albo płynów o nieprzyjemnym smaku lub zapachu, zmuszanie
do systematycznego powtarzania czynności, dłuższe pozostawienie dziecka lub
osoby chorej bez opieki, pozbawienie ich należytych warunków higienicznych,
odżywiania itp., poniżanie, okazywanie pogardy, lekceważenie, straszenie,
awanturowanie się, zakłócanie snu, wyrzucanie z domu, zmuszanie do przebywania poza domem, zmuszanie do oglądania przykrych scen, sprowadzanie
prostytutek do domu i odbywanie z nimi stosunków seksualnych podczas
obecności domowników, sprowadzanie do domu alkoholików, załatwianie
potrzeb fizjologicznych w części mieszkalnej domu, wzbudzanie trwogi przed
śmiercią, utrudnianie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania79.
Znęcanie się fizyczne i psychicznie mogą występować niezależnie od siebie lub
łącznie, znęcanie może być popełnione również przez zaniechanie. Jeżeli jednak przybiera ono taką postać, to może być przypisane jedynie sprawcy, który
ma obowiązek podejmowania w stosunku do ofiary określonych czynności80.
78 Ibidem.
79 Za R.A. Stefański, op. cit., s. 1301.
80 Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt VI KZP 13/75, OSNKW 1976,

poz. 86.

48

WYBRANE PRZESTĘPSTWA Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Należy wspomnieć jeszcze o pojęciu innej osoby. Przemoc, groźba bezprawna,
znęcanie się fizyczne lub psychiczne ma dotyczyć „innej osoby”. Nie musi to
więc być osoba, od której zeznanie, wyjaśnienie, informację lub oświadczenie
chce się bezpośrednio uzyskać. Może to być każdy inny człowiek, co do którego sprawca przypuszcza, że zastosowanie wobec niego form, o których mowa
w art. 246 k.k., wymusi pożądane zachowanie się osoby, od której chce on
określone zeznanie, wyjaśnienie, informację lub oświadczenie otrzymać81. Na
koniec należy zaznaczyć, że przestępstwo to ma charakter formalny. Do skutku
w postaci faktycznego złożenia wymuszonych zeznań, wyjaśnień, informacji,
czy oświadczeń nie musi dojść; przestępstwo jest spełnione już bowiem w momencie zastosowania przemocy, groźby bezprawnej lub znęcania w tym celu.
Artykuł 246 k.k. może także zbiegać się z innymi przepisami kodeksowymi. W przypadku wywołania przez sprawcę określonych skutków, możliwy
jest kumulatywny zbieg art. 246 k.k. z przepisami dotyczącymi przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu, np. art. 156 czy 157 k.k.. Artykuł 246 k.k. jako
przepis pochłaniający (lex consumens) wyłącza zastosowanie art. 207 k.k.
a jednocześnie występuje jako lex specialis i wyłącza możliwość kumulatywnej
kwalifikacji z art. 191 § 1 k.k. (podobnie należy przyjąć w odniesieniu do art.
231 § 1 kk (choć przyjmowane są odmienne stanowiska)82.
2.3.

Poświadczanie nieprawdy

Poświadczanie nieprawdy to przestępstwo określone w art. 271 k.k. stanowiącym w § 1, funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do
wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5. W § 2 określono typ uprzywilejowany, zastrzegając, że
w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności, zaś w § 3 wskazano typ kwalifikowany określając, że jeżeli sprawca
dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
W niniejszych rozważaniach uwaga zostanie skoncentrowana na poświadczaniu nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego. Przestępstwo to nazywane jest także fałszem intelektualnym (w odróżnieniu do przestępstwa z art.
270 k.k. – fałsz materialny), a jego istotą jest poświadczenie nieprawdy przez

81 R.A. Stefański, op. cit., s. 1567.
82 Ibidem, s. 1568.
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uprawnioną osobę, która wystawiła dokument we własnym imieniu (nie jest
to podrobienie czy przerobienie).
Przedmiotem ochrony jest szeroko rozumiana wiarygodność dokumentów, co wiąże się z publicznym zaufaniem do nich. Indywidualnym przedmiotem ochrony może zaś być zaufanie pokrzywdzonego lub ogółu osób do
wiarygodności dokumentu czy też prawa lub stosunki których istnienie (lub
nieistnienie) dany dokument ma poświadczać. W literaturze dodaje się, że
ochronie podlega prawdziwość treści dokumentu, czyli jej zgodność z faktycznym stanem rzeczy, a w konsekwencji – znaczenie dowodowe dokumentu83.
Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że ochronie podlega pewność obrotu oparta na publicznym zaufaniu do dokumentów i domniemaniu prawdziwości
pism mających taki charakter84. Jak zaznacza P. Palka dobro natury ogólnej
w postaci wiarygodności dokumentu w pewien sposób atakowane jest w klasyczny sposób “od środka”właśnie przez fakt konkretnego, doniosłego prawnie poświadczenia nieprawdyw dokumencie wystawionym przez funkcjonariusza publicznego85. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie
czyni wyraźnych rozróżnień między dokumentami urzędowymi a prywatnymi oraz krajowymi czy zagranicznymi, zwracając jedynie uwagę na ich zawartość treściową86.
Podmiotem przestępstwa może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny
lub osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. Funkcjonariusz publiczny
rozumiany jest tutaj podobnie jak we wcześniej omawianych przestępstwach
w świetle definicji zawartej w art. 115 § 13 k.k. Podmiotem uprawnionym
może być także funkcjonariusz innego państwa87. Jest to zatem przestępstwo
indywidualne właściwe, możliwe do popełnienia tylko przez określoną kategorię sprawców. Nie może być bowiem popełniony przez każdą osobę zdolną
do ponoszenia odpowiedzialności karnej, lecz jedynie przez taką, która posiada .uprawnienie do wystawienia dokumentu88. Warto jednak zważyć, że samo
bycie funkcjonariuszem publicznym, dla określenia podmiotów czynu z art.

83 J. Piórkowska-Flieger, Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Warszawa 2004,
s. 326–327.
84 Wyrok SN z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt III KK 309/10, OSNwSK 2010, Nr
1, poz. 2031.
85 P. Palka, Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn
2011, s. 388.
86 I. Jankowska – Prochot, P. Falenta, Karnoprawne aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualnego, Journal od Modern Science, Tom 1/28/2016, Józefów 2016, s. 236.
87 A, Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 669
88 M. Królikowski, Komentarz do art. 271 k.k., teza 6, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
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271 k.k. nie ma charakteru decydującego – funkcjonariusz publiczny musi
być bowiem osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu. Podmiotem tego
czynu zabronionego można być bowiem wyłącznie wtedy, gdy działa się na
podstawie i w granicach swoich kompetencji89. Jeżeli bowiem funkcjonariusz
publiczny poświadcza nieprawdę w dokumencie, do wystawienia którego nie
był uprawniony, może ponosić z kolei odpowiedzialność karną z art. 231 k.k..
W konsekwencji na gruncie komentowanego przepisu nie mamy w istocie do
czynienia z rodzajowo dwoma podmiotami typu czynu zabronionego, a mianowicie: „funkcjonariuszami publicznymi” i „innymi osobami uprawnionymi
do wystawienia dokumentu”, lecz wyłącznie z jednym rodzajowo podmiotem,
tj. „osobami uprawnionymi do wystawienia dokumentów”, do których zaliczają się także funkcjonariusze publiczni90.
W aspekcie podmiotowym nie mniej istotne jest wykazanie, że dany
sprawca posiadał faktyczne i prawne uprawnienie do wystawienia dokumentu.
Powoduje to każdorazowo konieczność poszukiwania owego „uprawnienia do
wystawiania dokumentu” jedynie w obszarze prawa powszechnie obowiązującego. Obowiązujące prawo określa bowiem osoby uprawnione (posiadające
kompetencje) do wystawienia dokumentu, jego nazwę oraz formę i treść. Przy
czym kompetencja ta może wynikać wprost z danego aktu prawnego (ex lege)
albo z opartego na nim aktu władczego organu władzy publicznej (ex officio),
np. orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej91. Uprawnienie do wystawienia dokumentu nie może być jednakże utożsamiane z ogólną kompetencją
osób fizycznych do udziału w obrocie prawnym, w szczególności obrocie cywilnoprawnym, w którym sporządzane są różnorakie dokumenty, np. umowy92. W obrocie tym mamy generalnie do czynienia ze składaniem oświadczeń,
a nie wystawianiem poświadczeń. Strona stosunku cywilnoprawnego nie może
być w konsekwencji sprawcą przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. w zakresie sporządzonych przez nią dokumentów odnoszących się do zawarcia, zmiany lub
ustania tego stosunku93.
Od strony podmiotowej przestępstwo może byc popełnione wyłącznie
umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym.W typie
89 T. Szczęsny-Szymański, Glosa do uchwały SN z 12 marca 1996 r., sygn. akt I KZP
39/95, PiP 1996, Nr 10, s. 114–117.

90 M. Królikowski, Komentarz do art. 271 k.k., teza 7, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
91 W. Wróbel, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny, Zakamycze 2006, s. 1334–1335.
92 Postanowienie SN z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt WA 16/03, OSNwSK 2003, Nr 1,
poz. 753.
93 Wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., sygn. akt V KKN 323/99, OSNK 2002, Nr 9–10, poz.
71.
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kawlifikowanym jest to tylko zamiar bepośredni kierunkowy94. W przypadku
typu kwalifikowanego Sąd Najwyższy dokonując wykładni znamienia w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej”, wyraził pogląd że funkcjonariusz publiczny
lub inna osoba upoważniona do wystawiania dokumentu, który poświadcza
w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, bądź osoba fałszująca taki dokument, działają w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
jeżeli poświadczają nieprawdę w dokumencie lub fałszują dokument po to,
by uniknąć grożącej odpowiedzialności materialnej. Uchylenie się od takiej
odpowiedzialności przynosi sprawcy wyraźną korzyść majątkową, powoduje,
że z jego majątku nie wychodzą określone wartości majątkowe, które w normalnym biegu rzeczy z tego majątku powinny być zabrane95. Jak podkreśla
A. Grześkowiak, oczywiście w pełni zasadne jest stwierdzenie, że nie będą
podlegały odpowiedzialności z komentowanego przepisu osoby, które przypadkowo popełnią błąd przy wystawieniu faktury, nawet jeżeli powstanie on
w wyniku niedbalstwa, a nawet lekkomyślności96. Pogląd ten jednak zaczyna
tracić na znaczeniu po wprowadzeniu do Kodeksu karnego nowych artykułów: 270a k.k., 271a k.k. oraz 277a-d k.k., wprowadzających odpowiedzialność karną za nadużycia związane z fakturami97.
Strona przedmiotowa przestępstwa z art. 271 k.k. wymaga wielokierunkowej analizy. Na wstępie należy odnieść się do pojęcia dokumentu.
Wg artykułu 115 § 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który
ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Nie jest to jednak definicja
wystarczająca w świetle omawianego artykułu. Dokument taki musi bowiem
zawierać poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego,
a w związku z tym mieć domniemanie prawdziwości98 jak również musi wykraczać skutkami prawnymi na zewnątrz99. Istotne jest również, aby dokument poświadczał nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne

94 Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt WA 15/04, OSNK 2004, Nr 10, poz. 94.
95 Wyrok SN z dnia 13 sierpnia.1976 r., sygn. akt IV KR 148/76, OSNPG 1976, Nr 11,
poz. 104.
96 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 271 k.k., teza 4, [w:] A. Grześkowiak, op. cit., Legalis
2017.
97 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 244), obowiązująca od 1 marca 2017 r.
98 Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt II Ka 444/06, Prok. i Pr.
2008, Nr 2, poz. 24.
99 R.A. Stefański, op. cit., s. 1654.
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(a nie prawnie obojętnej100), w innym przypadku nie można przypisać odpowiedzialności sprawcy101. W praktyce przyjęło się również, że przy wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń istotne jest podawania cele, w jakim dane
okoliczności zawarte w dokumencie są stwierdzone102. Dodaje się, że byt
przestępstwa (przyp. z art. 271 k.k.) nie jest zależny od rodzaju dokumentu,
w którym poświadczono nieprawdę, lecz od tego, kto ten konkretny dokument wystawił103.
Nie mniej istotne jest zdefiniowanie poświadczenie nieprawdy. Po pierwsze, uznaje się, że polega ono na wystawieniu dokumentu stwierdzającego okoliczności nieistniejące lub przeinaczające, lub też na zatajeniu prawdy, którą
należało stwierdzić104. Po drugie, poświadczenie zakłada potwierdzenie danych
okoliczności w swoim imieniu, ale w cudzej sprawie105. Po trzecie, potwierdzenie może mieć formę sporządzenie dokumentu w całości lub części, ale także
może polegać na poświadczeniu określonej treści przez złożenie własnoręcznego podpisu106. Po czwarte wreszcie, podkreśla się, że poświadczenie nie kreuje
więc pewnego stanu rzeczy w wystawionym dokumencie, lecz jedynie potwierdza (zaświadcza) w nim, że określony stan rzeczy rzeczywiście istnieje; może
więc polegać na potwierdzeniu okoliczności, które w ogóle nie miały miejsca
lub też ich przeinaczeniu albo zatajeniu107.
Warto dodać, że liczne orzecznictwo dotyczyło kwestie uznawania określonych dokumentów, których poświadczanie może być penalizowane z art.
271 k.k. Do tych dokumentów nie zaliczono chociażby umowy cywilnoprawych, ponieważ jest ona realizacją zwykłych, a nie szczególnych uprawnień
sporządzających ją osób, które przy tym oświadczają, a nie „poświadczają”
własną wolę108. Podobnie oceniane są pełnomocnictwa109, dokumenty składane pracodawcy przez pracownika w ramach stosunku pracy110, deklaracje
100 T. Bojarski, A. Michalak – Warias, J. Piórkowska – Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 570.
101 T. Dukiet – Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008, s. 399.
102 J. Waszczyński (red.), Prawo karne w zarysie. Część szczególna, Łódź 1981, s. 263.
103 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1157.
104 R.A. Stefański, op. cit., s. 1654.
105 J. Piórkowska – Flieger, op. cit., s. 329.
106 R.A. Stefański, op. cit., 1655.
107 Postanowienie SN z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II KKN 139/01, Legalis nr 61162.
108 Uchwała SN z dnia 12 marca 1996 r., sygn. akt I KZP 39/95, OSNKW 1996, Nr 3–4,
poz. 17.
109 Wyrok SN z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt III KK 463/05, OSNwSK 2006, Nr 1, poz.
1394.
110 Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. akt III KK 154/04, OSNwSK 2005, Nr
1, poz. 315.
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podatkowe111, czy też oświadczenia składane we własnym imieniu i we własnej
sprawie112. Mogą być one objęte odpowiedzialnością za przestępstwa z innych
artykułów Kodeksu karnego np. 233 k.k., 286 k.k. czy 291 k.k.
Kontrowersje w orzecznictwie wzbudziło również wystawienie faktury VAT zawierającej nieprawdziwe dane (nie dotyczy do jednak stricte funkcjonariusza publicznego), które może być kwalifikowane z art. 271 k.k., o ile
nie godzi w obowiązek podatkowy (w przeciwnym razie powinno być kwalifikowane z art. 62 § 2 lub 5 k.k.s.. Kwestia ta jednak powoli traci na znaczeniu
w związku z odrzuceniem przez Sąd Najwyższy stosowania reguł wyłączania
wielości ocen do idealnego zbiegu czynów zabronionych z art. 8 § 1 k.k.s.113,
z czego płynie wniosek o równoległej odpowiedzialności z art. 62 § 2 k.k.s
i art. 271 § 1 k.k. za fałsz intelektualny godzący w obowiązek podatkowy114,
jak również biorąc wspomnianą nowelizację Kodeksu karnego obowiązującą
od 1 marca 2017 r.
Typ czynu zabronionego opisany w art. 271 k.k., zarówno w postaci
podstawowej (§ 1), jak i uprzywilejowanej (§ 2) i kwalifikowanej (§ 3), ma
charakter formalny (bezskutkowy)115. Przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia publicznego, z urzędu. Potwierdził to również Sąd Najwyższy stwierdzając,
że przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. skierowane jest przeciwko dokumentom,
a więc przedmiotem ochrony jest tu pewność obrotu oparta na publicznym
zaufaniu do dokumentów i domniemaniu prawdziwości pism mających taki
charakter. Stąd też przestępstwo to ścigane jest z urzędu, a interes Państwa
– jako podmiotu bezpośrednio pokrzywdzonego owym naruszeniem – reprezentuje prokurator116.
W przypadku art. 271 k.k. może również dochodzić do zbiegu z innymi
przestępstwami. W wypadku, gdy poświadczenie nieprawdy służy wprowadzeniu w błąd i osiągnięciu korzyści materialnej, uzasadnione jest prawnie
zastosowanie kwalifikacji kumulatywnej z art. 271 § 3 i art. 286 § 1 k.k.
Sporna w doktrynie jest natomiast możliwość zastosowania kumulatywnej
111 Wyrok SA w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II AKA 107/14, Legalis nr
993021.
112 Wyrok SN z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 375/11, OSNKW 2012, Nr 6,
poz. 64
113 Uchwała SN(7) z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 19/12, OSNKW 2013, Nr
2, poz. 13.
114 Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2014 r., II AKa 200/14, https://orzeczenia.ms.
gov.pl/details/II$0020AKa$0020200$002f14/151500000001006_II_AKa_000200_2014_
Uz_2014-08-08_001, 27.10.2019 r.
115 M. Królikowski, op.cit., Legalis 2013.
116 Wyrok SN z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt III KK 309/10, Prok. i Pr. 2011,
Nr 2, poz. 11.
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kwalifikacji z art. 271 § 1 i 3 oraz z art. 231 § 1 lub 2 k.k, gdy sprawcą
przestępstwa jest funkcjonariusz publiczny117. Sąd Najwyższy wyraził ponadto
pogląd, że między przepisami art. 271 § 1 KK oraz art. 233 § 4 KK może
zachodzić tzw. stosunek krzyżowania, prowadzący do kumulatywnego zbiegu
przepisów ustawy – art. 11 § 2 k.k.118.
2.4.

Ujawnienie tajemnicy służbowej.

Zgodnie z art. 266 § 2 k.k. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”
lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jako przedmiot ochrony w niniejszym przepisie wymienia się prawo zachowania określonych informacji w tajemnicy; interes prywatny, jak też inne
interesy, w które godzi ujawnienie informacji; gwarancja zabezpieczenia przed
ujawnieniem osobom do tego niepowołanym informacji stanowiącej tajemnicę119. Z kolei R.A. Stefański podkreśla, że bezpośrednim przedmiotem ochrony jest prawo zachowania określonych informacji w tajemnicy, przy czym obowiązek dyskrecji ciąży na depozytariuszu informacji podyktowany być może
potrzebą ochrony istotnego interesu prywatnego, stosunku zaufania łączącego dysponenta informacji z jej depozytariuszem, jak również prawidłowego
wykonywania określonych zawodów czy prowadzenia określonej działalności,
w których szczególne znaczenie ma stosunek zaufania120. A. Grześkowiak dodaje, że przepis art. 266 k.k. chroni realizację obowiązku dochowania tajemnicy informacji, ustanowionego w przepisach ustawowych, regulujących wykonywanie szeregu zawodów, określających zakres np. tajemnicy dziennikarskiej,
bankowej czy lekarskiej, dodatkowo przepis ten chroni relację zaufania, jaka
powstaje, gdy osoba dobrowolnie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy
informacji121.
117 R.A. Stefański, op. cit., s. 1656.
118 Postanowienie SN z dnia 23 września 2008 r., sygn. akt I KZP 18/08, OSNK 2008, Nr
10, poz. 79.
119 M. Nawrocki, Kodeks karny. Komentarz do art. 266 k.k., Teza A3, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych. Wyd. 2, Warszawa 2020, Legalis.
120 S. Hoc, Komentarz do art. 266 k.k., Teza B2, [w:] R.A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz., Legalis 2020.
121 R. Hałas, Komentarz do art. 266 k.k., Teza 3, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019, Legalis.
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Podmiotem przestępstwa z § 2 może być jedynie funkcjonariusz publiczny (art. 115 § 13 k.k.) i, podobnie jak w wypadku § 1, sprawca musi być
funkcjonariuszem publicznym zarówno w czasie ujawnienia informacji, jak
i w momencie zapoznawania się z nią, sprawcą przestępstwa z art. 266 może
być jedynie osoba, która zapoznała się z informacją, nie stanowi z kolei przestępstwa przekazanie dokumentacji zawierającej informacje objęte tajemnicą,
jeżeli osoba je przekazująca nie zapoznała się z nimi122. Dodaje się, że ujawnienie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, gdy osoba
nie jest już funkcjonariuszem publicznym, a z którą zapoznała się, będąc nim,
daje podstawę odpowiedzialności karnej na podstawie art. 266 § 1 k.k., o ile
na sprawcy nadal ciąży obowiązek dyskrecji123.
Istotne jest określenie jakich tajemnic ujawnienie jest penalizowane.
W art. 266 § 2 k.k. ustawodawca odnosi się wprost do regulacji z ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.
742 z późn. zm.). W art. 5 ust. 3 określono, że informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 1) utrudni prowadzenie bieżącej
polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej; 3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; 4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom
odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów
Rzeczypospolitej Polskiej; 5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa
obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz
organom wymiaru sprawiedliwości; 6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie
gospodarki narodowej. W ust. 4 art. 5 tejże ustawy określono z kolei, że informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im
wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki
organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
122 Ibidem, teza 9-10.
123 A. Sakowicz, Komentarz do art. 266 k.k., teza III.3, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki,
(red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316, Wyd. 4, Warszawa
2017, Legalis.
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Każdorazowo podmiot uprawniony do nadania klauzuli tajności powinien
badać, czy z punktu widzenia celu ochrony informacji niejawnych nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy
władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony
narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania
praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej124. Przyjęte w art. 5 kryteria decydujące
o oznaczeniu informacji niejawnych konkretnymi klauzulami tajności zawierają sformułowania nieostre czy wręcz ocenne, np. „wyjątkowo duże szkody”,
„w istotny sposób zagrażałoby”, „w znacznym stopniu narażałoby na uszczerbek”, „duży uszczerbek”, co przy odstąpieniu od określenia w załączniku do
ustawy wykazu rodzajów informacji niejawnych, którym może zostać nadana
klauzula „tajne” czy „ściśle tajne”, może spowodować w praktyce wątpliwości
interpretacyjne czy doprowadzić do sytuacji, w której tego samego rodzaju informacje będą oznaczane różnymi klauzulami tajności125. R.A. Stefański zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii w zakresie strony przedmiotowej tegoż
przestępstwa, a mianowicie. Po pierwsze, chodzi o ujawnienie informacji „osobie nieuprawnionej”, będzie to osoba, która nie została przez przepisy prawa
dopuszczona do poznania danej tajemnicy, ujawnienie informacji stanowiącej
tajemnicę służbową osobie uprawnionej, czyli upoważnionej do jej poznania, nie jest przestępstwem. Po drugie, uprawnienie do ujawnienia informacji
może wynikać z uzyskanego z mocy prawa lub wyraźnych przepisów powołujących się na art. 240 k.k., lub z przewidzianego przepisami prawa zwolnienia
z obowiązku zachowania tajemnicy. Po trzecie, w art. 266 § 2 k.k. zrównano
z tajemnicą służbową informację uzyskaną w związku z wykonywaniem czynności służbowych, której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, w przepisie tym użyto sformułowania: „ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą zyskał
w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może
narazić na szkodę prawnie chroniony interes”. Po czwarte, ujęcie art. 266 § 2
k.k., gdyż wyodrębnienie w nim informacji stanowiącej tajemnicę służbową
i informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, czyni
z art. 266 § 2 KK przepis tzw. niedookreślony126.
124 I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, wyd. II, Lex 2014.
125 Ibidem.
126 Za S. Hoc, Komentarz do art. 266 k.k., Teza C.13-14, [w:] R.A. Stefański, Kodeks karny.
Komentarz., Legalis 2020.
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Ponadto należy zwrócić uwagę, że wieloaspektowej ochronie informacji,
ściśle związanej z działalnością organów publicznych i działających w ich imieniu funkcjonariuszy, przyznano walor konstytucyjny: art. 47 (każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym), art. 49 (zapewnia się wolność
i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony)
i art. 51 Konstytucji RP, głównie ust. 1 i 2 (nikt nie może być obowiązany
inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego
osoby, a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie
prawnym)127. Ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego informacji oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne” lub innej informacji uzyskanej
w związku z wykonywaniem czynności służbowych może dotyczyć wszelkich informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem funkcji, zwłaszcza
z prowadzeniem postępowania, jest ono karalne tylko wtedy, gdy nastąpiło
względem osoby nieuprawnionej. Ustawodawca zakazuje ujawniania każdej
informacji oznaczonej klauzulą tajności, bez względu na to, czy spowoduje
ona szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, czy też nie; natomiast w wypadku innej informacji uzyskanej przez funkcjonariusza publicznego w związku
z wykonywaniem czynności służbowych warunkiem odpowiedzialności karnej jest to, by jej ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony
interes, co oznacza, że dana informacja musi podlegać ochronie prawnej,
np. dotyczyć danych osobowych, stanu zdrowia itp.128.
Przy przestępstwie z art. 266 § 2 k.k. występuje zbieg kumulatywny
z art. 231 § 2 k.k., tj. typem kwalifikowanym przekroczenia uprawnień lub
niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Kumulatywny
zbieg przepisów może wystąpić między art. 266 § 1 a przepisem art. 241 k.k.

127 A. Brzostek, J. Taczkowska-Olszewska, K. Walczuk, Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona – obowiązki – odpowiedzialność, Rozdział IV, teza 5, Warszawa 2020,
Legalis.
128 R. Hałas, Komentarz do art. 266 k.k., Teza 12, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.),
Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019, Legalis.
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Ochrona funkcjonariuszy
publicznych w polskim
prawie karnym

Problematyka ochrony funkcjonariuszy publicznych została uregulowana
zarówno w Kodeksie karnym, jak i w ustawach szczegółowych dotyczących wykonywania określonych zawodów np. zawodów medycznych, zawodów związanych z wykonywaniem zadań kontrolnych w administracji publicznej czy
też dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. W niniejszym
rozdziale, ze względu na zakres tematyczny pracy, omówiona zostanie jednak
wyłącznie karnoprawna ochrona: przed naruszeniem nietykalności cielesnej,
przed wymuszeniem, przed znieważeniem, jak również kwestie związane z tzw.
rozszerzoną ochroną prawną1. Określenie ich relacji do ustawy karnej jest niczym innym, jak zajęciem stanowiska w sporze dotyczącym uwzględnienia przy
wykładni pojęcia „funkcjonariusz publiczny” nie tylko jego definicji legalnej
(zbudowanej na zasadzie numerus clausus) zamieszczonej w części ogólnej kodeksu karnego, ale również systemowego kontekstu funkcjonowania kodeksu2.
Istotnie pojęcia „ochrona prawna” i „ochrona prawnokarna” nie pokrywają się
1 Niezależnie od wskazanych powyżej typów ochrony, w kodeksie karnym przewidziano także
inne formy ochrony tj. ochronę przed czynną napaścią na funkcjonariusza publicznego wynikającą z art. 223 k.k., ochronę przed nieprawdziwym poddawaniem się za funkcjonariusza
publicznego z art. 227 k.k., ochronę przed wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego z art. 272 k.k., czy ochronę życia funkcjonariusza publicznego poprzez
zaostrzoną karalność zabójstwa określonych funkcjonariuszy z art. 148 § 3 w zw. ze 148 § 2
k.k. z jednoczesnym brakiem jej przedawnienia. Z uwagi na niemożność objęcia niniejszą praca
wszystkich zagadnień wybrano jedynie te o których mowa powyżej.
1
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całkowicie, zachodzi między nimi stosunek zawierania. Ochrona prawnokarna stanowi bowiem pewien wycinek ochrony prawnej. W przypadku funkcjonariusza publicznego fundament przysługującej mu nadzwyczajnej ochrony
ma swoje źródło w prawie karnym, a zatem obydwie kategorie w zasadzie
będą tożsame3.
3.1. Naruszenie nietykalności funkcjonariusza
Ochrona przed naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego została przewidziana w art. 222 k.k., który w § 1 stanowi, że kto
to narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do
pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3. W § 2 przewidziano odstępstwo typu podstawowego, stanowiące, że jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się
funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Przestępstwo ścigane jest z urzędu.
Przedmiotem ochrony w tym przestępstwie jest przede wszystkim ochrona przed naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego
(lub osoby do pomocy mu przybranej) w związku wykonywaniem czynności
służbowych, a w dalszej kolejności4 ma zapewnić prawidłowość działania instytucji publicznych (państwowych jak i samorządowych)5. Sąd Najwyższy
w uchwale z 18 kwietnia 1991 r. stwierdził ponadto, że przedmiotem ochrony
jest powaga i prawidłowość działania instytucji państwowych lub społecznych
realizowana w postaci spełnienia przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych lub wykonywania prawnych czynności służbowych6. Z kolei
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 31 stycznia 2002 r. zwrócił uwagę, że
przedmiotem ochrony tego przepisu jest już samo zagrożenie dla toku wykonywania czynności służbowych, a nie tylko przeciwdziałanie powstawaniu
3 A. Molińska, Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym, „Państwo i Prawo” 2010, nr 10, s. 75, por. E., Kimera Ochrona prawna funkcjonariuszy
publicznych, „Policja 997” 2011, nr 73, s. 45.
4 Odwrotny pogląd o prymacie ochrony instytucji (główny przedmiot ochrony) nad nietykalnością (uboczny przedmiot ochrony) prezentuje w swoim komentarzu. R.A. Stefański, op.
cit. s. 1489.
5 M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010,
s. 535.
6 Uchwała SN z dnia 18 kwietnia 1991 r., sygn. akt I KZP 2/91, OSNKW 1991, nr 7-9,
poz. 35.
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uszczerbków na ciele i zdrowiu funkcjonariusza7. Podmiotem chronionym
przed naruszeniem nietykalności cielesnej może być tylko funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. lub osoba przybrana mu do pomocy.
Osobą przybraną może być także osoba samorzutnie go wspierająca8. Pogląd
ten wywołuje jednak kontrowersje i jest krytykowany, gdyż w doktrynie podkreśla się, że o przybraniu do pomocy powinna przesądzać wyraźna akceptacja
owej pomocy przez funkcjonariusza publicznego 9.
Przestępstwo to ma charakter powszechny i może być popełnione przez
każdego. Przestępstwo to może być również popełnione przez innego funkcjonariusza publicznego, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 1934
r., stwierdzając, że znieważenie urzędnika (przyp. analogicznie jak naruszenie
nietykalności), objęte art. 132 § 1 k. k. z 1932 r. (przyp. obecny art. 222 k.k.),
przez osobę, która w czasie dokonania tego przestępstwa również pełniła obowiązki służbowe, nie pozbawia znieważenia cech przestępstwa, a przeciwnie,
okoliczność taka może stanowić podstawę do zastosowania art. 291 k. k. z
1932 r.i podwyższenia zastosowanego wymiaru kary10.
Przestępstwo to ma charakter umyślny i może być popełnione zarówno w
zamiarze ewentualnym, jak i bezpośrednim. Jak podkreśla R.A. Stefański, „w
wypadku gdy naruszenie nietykalności następuje w związku z pełnieniem danych obowiązków służbowych, wymagany jest tutaj zamiar bezpośredni, gdyż
motywem działania sprawcy są pełnione obowiązki służbowe przez funkcjonariusza publicznego, nie jest natomiast dopuszczalny zamiar ewentualny, czy w
sytuacja, że sprawca może godzić się, że narusza jego nietykalność cielesną”11.
Przechodząc do analizy strony przedmiotowej przestępstwa z art. 222
k.k. zwrócić należy uwagę na pojęcia: podczas obowiązków służbowych i w
związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi oraz naruszenia nietykalności
cielesnej. Pełnienie obowiązków służbowych obejmuje wykonywanie czynności, które z mocy prawa, regulaminów, zakresu obowiązków, polecenia służbowego lub rozkazu należą do danego funkcjonariusza publicznego lub danej
kategorii funkcjonariuszy12.
7 Wyrok SA w Łodzi z dnia 31 stycznia 2002 r., sygn. akt II AKa 252/01, Prok. i Pr. 2004,
nr 5, poz. 19.
8 T. Dukiet – Nagórska, op. cit., s. 363. Podobnie w wyroku SN z dnia 20 stycznia 1972 r.,
sygn. akt Rw 1475/71, OSNKW 1972, Nr 5, poz. 92.
9 O przybraniu do pomocy powinna przesądzać wyraźna akceptacja owej pomocy przez funkcjonariusza publicznego, zob. M. Filar (red.), op. cit., s. 1052.
10 Wyrok SN z dnia 18 czerwca 1934 r., II K 571/34, OSNK 1935, Nr 1, poz. 22.
11 R. A. Stefański, Komentarz do art. 222 k.k., teza 2 [w:] R.A. Stefański, Kodeks karny.
Komentarz, Legalis 2017.
12 R.A. Stefański, Komentarz do art. 222 k.k., teza 3 [w:] R. A. Stefański, op. cit.,Legalis 2013.
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Jak podkreśla M. Królikowski, obowiązki służbowe to takie czynności,
które wykazują nie budzący większych wątpliwości związek z określonym
stanowiskiem, wynikają ze specyfiki zajmowanego stanowiska służbowego
lub pełnionej funkcji i formalnie mieszczą się w konkretnych granicach kompetencji służbowych13. Pojęcie podczas pełnienia obowiązków ma związek
z czasem ich pełnienia. Wg M. Królikowskiego to nie oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi być na regulaminowej służbie w chwili dokonania
określonego zamachu na niego lub osobę do pomocy mu przybranej, gdyż
może on pełnić obowiązki służbowe w ustalonych godzinach pracy, jak i poza
godzinami tej pracy jak również, że istotna jest zbieżność czasowa i miejscowa zachowania sprawcy z wykonywaniem przez funkcjonariusza publicznego
danych obowiązków służbowych14.
Z kolei pojęcie w związku oznacza, że nie musi on się pokrywać z czasem
wykonywania obowiązków, musi jednak istnieć swoisty związek funkcjonalny.
Pełne wypełnienie tego znamienia następuje, gdy zachowanie sprawcy motywowane jest pełnieniem (samej) określonej funkcji przez funkcjonariusza
publicznego15.
Nie mniej istotne jest pojęcie naruszenie nietykalności cielesnej. Przez
naruszenie nietykalności cielesnej rozumie się na przede wszystkim fizyczne
oddziaływanie na ciało człowieka, które nie powoduje uszkodzenia ciała lub
rozstroju człowieka, mogące jednak pozostawić nieznaczne ślady16. Czyn ten
co do zasady ma nie powodować zmian anatomicznych ani fizjologicznych
w organizmie ludzkim, a na skutek fizycznego oddziaływania na ciało człowieka wywołują jedynie przejściowy ból lub przykre uczucie fizyczne17.
Najlepiej formy naruszenia nietykalności cielesnej obrazują konkretne
przykłady. I tak M. Królikowski wymienia tu: popychanie, poklepywanie,
szarpanie, potrącenie, podstawienie nogi, duszenie, ciągnięcie za włosy, inne
części ciała lub za ubranie, oplucie, ukłucie, zrzucenie okularów lub czapki,
obcięcie włosów, ogolenie, szczypanie, jak i oddziaływanie za pomocą dowolnego przedmiotu, np. rzucanie kamieniami, polanie płynem, rozpylenie

13 M. Królikowski, Komentarz do art. 222 k.k., teza 6, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
14 Za M. Królikowski, Ibidem.
15 Za A. Barczak-Oplustil, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Kraków 2008,
s. 903.
16 O. Chybiński, (w:) O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne, Warszawa
1971, s. 204.
17 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, T. II, Warszawa 1987,
s. 169-170.
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gazu18. R. A. Stefański wymienia z kolei takie naruszenia nietykalności cielesnej jak: uderzenie kijem po plecach, potrącenie celem spowodowania upadku (…), potrącenie, podstawienie nogi, spowodowanie upadku, oblanie wodą
lub nieczystościami, oplucie, szarpanie za ubranie (…), uderzenie, potrącenie,
przewrócenie, kopnięcie, obcięcie włosów, brody, wąsów, pokrycie ciała farbą
(…) czy też dotykanie (obmacywanie), popychanie, poklepywanie, ciągnięcie
za ubranie lub bieliznę, szarpanie19.
W kwestii pojęcia naruszenia nietykalności cielesnej wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy stwierdzając m.in. w wyroku z dnia 20 czerwca 1972 r.,
że zadanie przez sprawcę – w zależności od poczynionych ustaleń – kilkudziesięciu, kilkunastu lub choćby kilku ciosów pięścią w okolice klatki piersiowej
i żołądka, może wskazywać, że sprawca działał nie tylko w zamiarze naruszenia nietykalności cielesnej napadniętego, sprawienia mu bólu i sponiewierania
go, ale również w zamiarze wywołania u niego choćby krótkotrwałego rozstroju zdrowia20 czy też, że kilkakrotne uderzenia, które powodują nieznaczny
wprawdzie, ale bolesny obrzęk w okolicy potylicy, oraz liczne zaczerwienienia
i żółte przebarwienia skóry ze śladami po zadrapaniach w okolicy szyi i podbródka, które powodują ból gardła, nie mogą być uznane – ze względu na liczbę
i rodzaj śladów, umiejscowienie ich i skutki – tylko za naruszenie nietykalności
cielesnej, zmierzające wyłącznie do sprawienia bólu lub przykrego wrażenia21.
Należy także zwrócić uwagę na regulację zawartą w § 2 art. 222 k.k, mówiącej o tzw. prowokacji funkcjonariusza publicznego, która mogła wywołać
naruszenie nietykalności cielesnej. Za taką prowokację uznać można zachowania niestosowne, naruszające zasady współżycia społecznego czy też swoiste
dobre obyczaje22, jak również wszelkie działania, które mogą u konkretnego
adresata wywołać uzasadnione uczucie pokrzywdzenia23.
Zbieg przepisów może zachodzić w sytuacji, gdy sprawca naruszając nietykalność funkcjonariusza publicznego nieumyślnie spowodował ciężkie lub lżejsze obrażenia ciała (art. 222 k.k. z art. 156 § 3 k.k. i 157 § k.k.) oraz gdy celem
działania sprawcy jest zmuszenie funkcjonariusza publicznego, albo osoby do
pomocy mu przybranej, do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności
18 Za M. Królikowski, Komentarz do art. 217 k.k., [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis 2013.
19 Za R.A. Stefański, Komentarz do art. 222 k.k., teza 7, [w:] R.A. Stefański, op.cit., Legalis
2017.
20 Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1972 r., sygn. akt V KRN 173/72, OSNKW 1972, Nr 11,
poz. 176.
21 Wyrok SN z dnia 9 września 1969 r., sygn.. akt V KRN 106/69, OSNKW 1970, Nr 1,
poz. 3.
22 T. Dukiet – Nagórska, op. cit., s. 363.
23 M. Filar, op. cit., s. 1054.
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służbowej (art. 222 § 1 k.k. i 224 § 2 k.k.)24. Zbieg może nastąpić także z art.
223 k.k., w sytuacji gdy czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego dopuszcza się jeden lub dwóch sprawców, bez zastosowania środków, o których
mowa w art. 223 k.k., to takie zachowanie należy kwalifikować z art. 222
§ 1 k.k. Naruszenie nietykalności cielesnej nie wymaga naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstroju zdrowia 25.
3.2. Wymuszenie
Ochrona przed wymuszeniem na funkcjonariuszu publicznym wynika
z art. 224 § 2 k.k., który stanowi, że tej samej karze podlega, kto stosuje
przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania
prawnej czynności służbowej. Jest on jednocześnie rozszerzeniem regulacji zawartej w § 1 art. 224 k.k., stanowiącej, że kto przemocą lub groźbą bezprawną
wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W § 3 uwzględniono dodatkowo typ kwalifikowany
odnosząc się, że w przypadku powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju powyżej 7 dni, karalności
wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwo ścigane jest z urzędu.
Przedmiotem ochrony funkcjonariusza publicznego przed wymuszeniem art. 224 k.k. jest funkcjonowanie administracji rządowej, organu państwowego oraz samorządu terytorialnego, natomiast art. 224 § 2 i 3 k.k. dodatkowo chroni życie i zdrowie funkcjonariusza publicznego albo osoby do
pomocy mu przybranej (dodatkowy przedmiot ochrony)26. Podkreśla się, że
ochronie podlegają przede wszystkim czynności wykonywane przez określone
podmioty. W art. 224 § 2 k.k. indywidualnym przedmiotem ochrony jest
spokojne, niezakłócone, bezstronne, prawidłowe, zgodne z przepisami obowiązującego prawa podejmowanie czynności, ewentualnie powstrzymanie
się od wykonania czynności przez funkcjonariusza publicznego lub osobę do
pomocy mu przybraną; jako dobro chronione wymienia się także wolność27.

24 Tak m.in. w Wyroku SA w Białymstoku z dnia 13 maja 2003 r., sygn. akt II AKA 122/03,
OSA 2003, Nr 11, poz. 108.
25 Potwierdza to m.in. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2003 r., II AKa 562/02, Apelacja Gdańska 2003, Nr 3, poz. 127.
26 R.A. Stefański, op. cit., s. 1500.
27 M. Królikowski, Komentarz do art. 224 k.k., [w:] M. Królikowski, op.cit., Legalis 2013.
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Konstrukcja przepisu pozbawiona jest ograniczenia „wobec osoby”, może ono
więc dotyczyć również rzeczy28.
Przestępstwo to ma charakter powszechny (delicta communiae), a zatem
popełnić je może każdy podmiot, zdolny do poniesienia odpowiedzialności
karnej.
Przestępstwo z art. 224 § 1 i 2 k.k. może być popełnione wyłącznie z winy
umyślnej, przy czym w § 2, ze względu na wskazany tam cel działania sprawcy,
jest to przestępstwo kierunkowe (dolus directus coloratus)29. O ile nie budzi
wątpliwości możliwość popełnienia przestępstwa w zamiarze bezpośrednim, to
istnieją spory w doktrynie dotyczące zamiaru ewentualnego.
Zdaniem R.A. Stefańskiego przestępstwo to może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym (przy typie z § 2 wyłącznie bezpośrednim)30. Natomiast wg A. Zolla z uwagi na sposób zachowania
sprawcy (używanie przemocy lub groźby bezprawnej) musi on działać w zamiarze bezpośrednim, tj. musi chcieć wywrzeć wpływ na czynności urzędowe organu31. Podobnie wypowiada się orzecznictwo podkreślając, że zawarcie
w znamionach przedmiotowych „przemocy” oznacza, że sprawca zmierza do
zmuszenia kogoś do określonego zachowania32.
W analizie strony przedmiotowej należy zwrócić uwagę na kilka istotnych
pojęć: przemocy, groźby bezprawnej, zmuszenia, prawnej czynności służbowej
i związkach między tymi pojęciami. Pierwsza dwa pojęcia zostały omówione
przy analizie przestępstwa z art. 246 k.k., dlatego też nie będą tu szczegółowo
rozwijane.
Przemocą są wszelkie formy fizycznego oddziaływania, bez względu na
jego intensywność33. Dodaje się także, że może być to również przemoc psychiczną (wykraczającą poza pojęcie groźby karalnej), która może polegać choćby na zwykłym zaniechaniu czy też przymusie komulsywnym34.
Groźbą bezprawną w myśl art. 115 § 12 k.k., jest zarówno groźba karalna,
jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby
28 L. Gardocki, Komentarz do art. 224 k.k., [w:] L. Gardocki, op.cit., Legalis 2013.
29 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 224 k.k., teza 6, [w:] A. Grześkowiak, op.cit., Legalis
2017.
30 R.A. Stefański, op. cit., s. 1502.
31 A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 1999, s. 727.
32 Wyrok SA w Lublinie z 29 maja 2001 r., sygn. akt II AKA 101/01, Prok. i Pr. 2002, Nr
2, poz. 14.
33 R. A. Stefański, op. cit., s. 1501.
34 Wyrok SN z dnia 6 września 1994 r., sygn. akt II KRN 159/94, OSNK 1994, Nr

9–10, poz. 61.
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zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na
celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.
Przy omawianych kwestiach pojawia się również tzw. problem biernego
oporu, polegającego na niewykonywaniu polecenia organu lub funkcjonariusza publicznego35, który z zasady nie realizuje znamion czynu opisanego w art.
224 k.k.36. Spotyka się jednak także poglądy, że nosi to charakter przemocy.
Kolejnym pojęciem jest zmuszanie, które rozumiane jest jako wywierania
presji, nakłanianie do określonego zachowania poprzez przemoc lub groźbę
bezprawną, aby wywrzeć wpływ na zachowanie się funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej i ograniczyć jego swobodę w wyborze
postępowania, a zarazem zmusić do uczynienia lub zaniechania czegoś, co jest
niezgodne z jego wolą37. Przemoc lub groźba bezprawna jest w tym wypadku
narzędziem oddziaływania na psychikę indywidualnie oznaczonych osób38.
W orzeczeniu z 26 kwietnia 1982 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że stan
faktyczny przestępstwa określonego w art. 235 k.k. (z 1969 r., obecnie 224
k.k.) zostaje spełniony bez względu na to, czy zastosowana przemoc lub groźba bezprawna doprowadziły do zaniechania podjętej czynności prawnej, czy
też nie. Karalne bowiem jest już samo działanie podjęte w celu zmuszenia
środkami przemocy lub groźby bezprawnej, natomiast obojętne jest, czy cel
został istotnie osiągnięty39.
Czynnością prawną jest taka, która należy do właściwości danego organu,
który reprezentuje funkcjonariusz publiczny, należy do jego kompetencji oraz
jest wykonywana zgodnie z trybem postępowania; nie traci takiego charakteru
czynność wykonana przez funkcjonariusza z naruszeniem obowiązującej procedury, o ile leży ona w jego kompetencji i mieści się w ramach postępowania40. Merytoryczne uzasadnienie czynności nie ma większego znaczenia, jedna z punktu widzenia kwalifikacji czynu sprawcy jako przestępstwa opisanego
w art. 224 § 2 k.k., może mieć wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości jego zachowania41. Nie wyczerpuje natomiast znamion tego przestępstwa
35 Np. sytuacja, w której osoba, wobec której funkcjonariusz publiczny wykonuje określone
uprawnienia, chwyta się różnych przedmiotów, w szczególności barierki, słupa, aby utrudnić
lub uniemożliwić mu wykonanie tych czynności.
36 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 499.
37 R.A. Stefański, op. cit., s. 1502.
38 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia2002 r., sygn. akt II AKa 16/02, KZS 2002,
Nr 12, poz. 60.
39 Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1982 r., sygn. akt II KR 70/82, OSNKW 1982, Nr 9, poz.
60.
40 R.A. Stefański, op. cit., s. 1502.
41 O. Górniok, R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, s. 44.
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zmuszanie do czynności bezprawnej, niewchodzącej w zakres kompetencji danego funkcjonariusza, skoro ustawa uzależnia karalność od prawnej czynności
służbowej. Warto ponadto podkreślić, że przedmiotem wykonawczym z art.
224 § 2 k.k. może być, obok funkcjonariusza publicznego42 i osoby przybranej
mu do pomocy – również każda inna osoba, np. najbliższa dla funkcjonariusza,
albo rzecz43.
Na koniec należy zwrócić uwagę na krzyżowanie się znamion przestępstwa określonego w art. 224 § 1 i art. 223 k.k. lub art. 222 k.k., gdzie zachodzi
realny zbieg tych przepisów i dlatego całą zawartość kryminalną oddaje powołanie obu tych przepisów w wypadku, gdy czynna napaść na funkcjonariusza
publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną zmierzała do zmuszenia go
do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej44. Jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 19 lipca 1937 r., przemoc (przyp.
w rozumieniu art. 224 § 2 k.k.) jest pojęciem szerszym, niż czynna napaść na
urzędnika, która może być jedną z postaci przemocy. Napaść (…), nie przestaje nią być co do swej istoty prawnej przez to, że ma służyć celowi zmuszenia
urzędnika do zaniechania czynności45.
Oprócz wspomnianego zbiegu można jeszcze powiedzieć o zbiegach pomijalnych: relacji pomiędzy art. 224 § 1 i art. 128 § 3 k.k. (zbieg pomijalny
przepisów na zasadzie specjalności, przy czym przepisem szczególnym jest to
drugie uregulowanie); stosunek art. 224 § 1–2 k.k. do art. 190 § 1 k.k. oraz
191 § 1 k.k.; stosunek art. 224 § 1 KK z art. 232 § 1 k.k. Do zbiegu kumulatywnego dochodzi natomiast w przypadkach: zbiegu art. 224 § 1 k.k.
z przepisami art. 156 § 1–2 k.k. lub art. 157 § 1–2 k.k. (jeżeli następstwem
zachowania sprawcy czynu opisanego w art. 224 § 1 KK będzie uszczerbek na
zdrowiu, uzasadniona jest kumulatywna kwalifikacja prawna w zależności od
tego, czy uszczerbek został spowodowany umyślnie, czy też nieumyślnie oraz
w zbiegu z art. 155 k.k., gdzie również zachodzi kwalifikacja kumulatywna
w przypadku gdy sprawca czynu opisanego w art. 224 § 1–2 KK nieumyślnie
spowodował śmierć człowieka46.

42 Por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II AKA 161/03, KZS 2003,
Nr 9, poz. 20.
43 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 498.
44 R.A. Stefański, Komentarz do art. 224 k.k., teza 4, [w:] R.A. Stefański, op. cit., Legalis
2017.
45 Wyrok SN z dnia 19 lipca 1937 r., sygn. akt I K 612/37, OSNKW 1938, Nr 2, poz. 36;
por. wyrok SN z dnia 27 lutego 1990 r., sygn. akt WR 47/90, OSNKW 1991, Nr 1–3, poz. 7.
46 M. Królikowski, Komentarz do art. 224 k.k., teza 7, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
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3.3. Znieważenie
Ochrona funkcjonariusza publicznego przed znieważeniem została zdefiniowana w art. 226 k.k., stanowiącym w § 1, że kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku. W § 2 odesłano do konieczności stosowania odpowiednio art. 222 § 2 k.k.47. W § 3 przewidziano typ
kwalifikowany odnoszący się do znieważenia lub poniżenia organu konstytucyjnego, określając, że kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 248. Przestępstwo to ścigane jest z urzędu.
Jak podkreśla R.A. Stefański, głównym przedmiotem ochrony jest
prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, natomiast dodatkowym godność funkcjonariusza publicznego lub
osoby przybranej mu do pomocy49. Dodaje, że pierwszoplanowe znaczenie
ma ochrona funkcjonariusza publicznego, a drugoplanowe jego godność
jako osoby fizycznej50. M. Królikowski przytacza także pogląd O. Górniok,
że powaga, poszanowanie oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych, oraz
związanych z nimi instytucji państwowych, jest warunkiem prawidłowego
ich funkcjonowania51. W literaturze spotyka się pogląd, że uregulowanie to
znacznie ogranicza swobodę wypowiedzi oraz krytykę szeroko pojętej władzy i proponuje się usunięcie art. 226 k.k.. L. Gardocki poddaje jednak tą
propozycję krytyce, stwierdzając, że wielokrotnie obelgi poprzedzają napaść
na funkcjonariusza, deprecjonując go i niejako ustawiając w roli ofiary. Z tej
perspektywy wolność słowa jest wartością, którą należy poświęcić w walce
z przestępczością godzącą w interes państwa i jego funkcjonariuszy. Ograniczenia wolności słowa, które z pewnością mają tutaj miejsce, służą więc interesowi publicznemu52.

47 Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub
osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia.
48 Typ ten nie będzie analizowany, z uwagi na ukierunkowanie pracy na ochronę funkcjonariusza publicznego.
49 R.A. Stefański, op. cit., s. 1507.
50 Ibidem.
51 M. Królikowski, Komentarz do art. 226 k.k., teza 7, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2013.
52 L. Gardocki, Komentarz do art. 226 k.k., teza 7, [w:] L. Gardocki, op. cit., Legalis 2013.
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Sprawcą tego przestępstwa może być każdy, ma ono charakter powszechny.
Do znieważenia może także dojść przez innego funkcjonariusza publicznego.
Jak słusznie wskazuje R.A. Stefański, przestępstwo to ma charakter
umyślny i może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, gdyż
znamiona znieważenia wskazują na wyraźną intencjonalność zachowania53.
Z kolei wg E. Pływaczewskiego w rachubę wchodzi zarówno zamiar bezpośredni jak i ewentualny54.
Przy formach stadialnych można stwierdzić, że przygotowanie do przestępstwa opisanego w art. 226 § 1 k.k. nie jest karalne. Wątpliwości istnieją
zaś w kwestii usiłowania. Konstrukcja przepisu art. 13 § 1 k.k. nie pozwala wprowadzać ograniczeń typów czynów zabronionych, których usiłowanie
jest karalne, konstrukcja zniewagi i poniżenia mogłaby jednak prowadzić do
wniosku, że usiłowanie popełnienia przestępstw wymienionych w art. 226 § 1
i 3 k.k. nie jest możliwe. Trzeba jednak podkreślić, że formy zniewagi i poniżenia mogą być różnorodne. I tak np. możliwe jest znieważenie czy też poniżenie
w formie pisemnej. Sprawca może wysłać list zawierający treści znieważające
do funkcjonariusza publicznego. Nadanie takiego listu należy traktować jako
usiłowanie, a nie dokonanie przestępstwa znieważenia - odpowiedzialność karna za usiłowanie przestępstw z art. 226 § 1 i 3 k.k. zależy od formy znieważenia
lub poniżenia55.
Przy analizie strony przedmiotowej tego przestępstwa szczegółowego wyjaśnienia wymaga pojęcie znieważenia, gdyż pozostałe zagadnienia (podczas
pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi, osoby przybranej do
pomocy czy funkcjonariusza publicznego), zostały omówione we wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy.
Znieważenie polega na uwłaczaniu czci drugiej osoby, przez okazywanie
u pogardy, obrażanie, obraźliwe zachowania, czy o szeroko rozumiane naruszenie godności człowieka56. Znieważenie rozumiane jest tak jak w art. 216 k.k.57
i charakteryzuje się następującymi elementami: musi wystąpić w formie działania58, zakwalifikowaniu danego zachowania jako zniewagi decydują zatem
ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zgodnie z którymi musi być ono uznane
53 R.A. Stefański, op. cit., s. 1509.
54 Ibidem, s. 1300.
55 M. Królikowski, Komentarz do art. 226 k.k., teza 8, [w:] M. Królikowski, op. cit., Legalis
2017.
56 Za R. Stefański, op. cit., s. 1508.
57 Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz

publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo
karze ograniczenia wolności.

58 A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010, s. 480.

69

ROZDZIAŁ 3

jako znieważające czy obraźliwe59, może być ona werbalna lub jakakolwiek
inna, o ile zachowanie w niej wyrażone obraża lub ośmiesza inną osobę60, zniewaga nie jest formą krytyki, a wynika zazwyczaj z chęci dokuczenia pokrzywdzonemu61. M. Mózgawa wyróżnia przy tym następujące rodzaje zniewagi:
1) dokonana w obecności osoby znieważonej – tzw. zniewaga bezpośrednia;
2) zniewaga, która nastąpiła pod nieobecność znieważonego, ale publicznie,
czyli w warunkach, gdy może ona łatwo dotrzeć do konkretnej osoby – tzw.
zniewaga zaoczna; 3) dokonana niepublicznie i pod nieobecność znieważonego, ale z zamiarem, by zniewaga dotarła do tej osoby62.
Znieważający lub poniżający charakter treści wyrażonych przez sprawcę podlega koniecznie w miarę wyważonej i zobiektywizowanej ocenie przez
organ procesowy. Istotnym zagadnieniem jest kwestia publiczności dokonania znieważenia. Generalnie ustawodawca nie zastrzegł wymogu publiczności
dokonania przestępstwa znieważenie, jednak linia orzecznicza Sądu Najwyższego nie jest w tym zakresie konsekwentna i często publiczność tego przestępstwa traktuje jako warunek sin qua non jego dokonania, co spotyka się
z powszechną krytyką63. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca
2012 r., stwierdzono jednak zasadnie, że do znamion przestępstwa z art. 226
k.k. nie należy publiczne działanie sprawcy64. Nie jest przy tym także istotne,
czy zniewaga dotarła do funkcjonariusza publicznego65.
M. Królikowski dodaje, że uregulowanie zawarte w art. 226 § 1 k.k.
wymaga, aby do zniewagi doszło podczas pełnienia obowiązków służbowych
i w związku z ich pełnieniem, jednak ustawa nie stawia warunku, że obowiązki te pełnić ma bezpośrednio znieważany funkcjonariusz lub osoba do
pomocy mu przybrana, a zatem nie musi zachodzić tożsamość podmiotowa
pomiędzy znieważanym funkcjonariuszem publicznym lub osobą do pomocy mu przybraną i funkcjonariuszem publicznym lub osobą do pomocy

59 M.in. w postanowieniu SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07, OSNK 2008,
Nr 9, poz. 69.
60 Za M. Królikowski, Komentarz do art. 226 k.k., teza 9, [w:] M. Królikowski, op. cit., op.
cit., Legalis 2013.
61 Za R.A. Stefański, op. cit., s. 1439.
62 M. Mózgawa, Praktyczny komentarz KK, Warszawa 2006, s. 418.
63 Wyrok SN z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt II KK 176/09, OSNKW 2010, nr 7,poz 61.
64 Uchwała SN (7) z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I KZP 8/12, OSNKW 2012, nr 7,
poz. 71.
65 Tak m.in. w Wyroku SN z dnia 12 września 1938 r., sygn. akt III K 760/38, OSN 1939,
Nr 4, poz. 85.
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mu przybraną, którzy pełnią obowiązki służbowe, w czasie których do danej
zniewagi dochodzi66.
W kwestii zbiegu można mowić o zbiegających się art. 226 § 1 i art. 212
§ 1 lub 2 k.k. w sytuacji, gdy znieważenie funkcjonariusza publicznego jest
jednocześnie jego zniesławieniem. Dochodzi czasami również do zbiegu § 1 z
§ 3 art. 226 k.k., gdy sprawca znieważając organ konstytucyjny jednocześnie
znieważył funkcjonariusza tego organu. R.A. Stefański przywołuje także wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1999 r., gdzie stwierdzono, że działanie sprawcy polegające na jednej albo wielu następujących po sobie wypowiedziach zawierających zniewagi i groźby, skierowane pod adresem funkcjonariusza publicznego – jak słusznie przyjmuje Sąd Najwyższy – wyczerpujące
znamiona ustawowe przestępstw określonych w art. 235 i 236 d. k.k. z 1969 r.
(odpowiednio w art. 224 § 2 i art. 226 § 1 k.k. z 1997 r.) stanowi jedno przestępstwo kwalifikowane z tych przepisów, pozostających w zbiegu kumulatywnym67. A. Grześkowiak wskazuje ponadto na fakt, że art. 226 § 1 k.k. stanowi
swoisty typ kwalifikowany w stosunku do przestępstwa znieważenia człowieka
z art. 216 k.k., jak również, że jeżeli zniewaga jest połączona bezpośrednio z
naruszeniem nietykalności cielesnej, to zachodzi kumulatywny zbieg art. 226
§ 1 z art. 222 § 1 k.k.68.
Na zakończenie warto przytoczyć skalę ww. przestępstw związanych
z karnoprawną ochroną funkcjonariuszy publicznych. W latach 1999 – 2014
wszczęto 33250 postępowań z art. 222 k.k. (tendencja wzrostowa), z czego
skazano 27401 sprawców (82,4%); wszczęto 2660469 postępowań z art. 224
k.k., z czego skazano 25567 sprawców (96,1%); wszczęto 65055 postępowań
z art. 226 k.k., z czego skazano 44171 sprawców (67,9%)70.
3.4. Rozszerzenie zakresu ochrony prawnej
Przy omawianiu kwestii prawnokarnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym należy zwrócić uwagę, że ochrona taka przysługuje
nie tylko funkcjonariuszom publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., ale
66 M. Królikowski, Komentarz do art. 226 k.k., teza 9, [w:] M. Królikowski, op. cit., op. cit.,
Legalis 2013.
67 Wyrok SN z dnia 22 czerwca 1999 r., III KKN 376/97, OSNKW 1999, Nr 9–10, poz. 55
68 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 226 k.k., teza 9, [w:] A. Grześkowiak, op. cit., op.
cit.,Legalis 2017.
69 W liczbie tej są również inne osoby niż funkcjonariusze publiczni – w takim zbiorczym
układzie prowadzone są bowiem statystyki Policji.
70 Wyliczenia własne na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny oraz https://
isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/, data dostępu: 01.03.2019 r.
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również zagwarantowana jest w innych zawodach, istotnych z punktu widzenia ogólnie pojętego interesu państwa. W obecnym stanie prawnym kwestie
te zostały uregulowane w 47 ustawach przyznających osobom wykonujących
konkretne zawody czy realizującym konkretne zadania ochronę jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym w rozumieniu Kodeksu karnego. Należy
dodać, że ochrona ta przysługuje wyłącznie podczas wykonywania czynności związanych z danym zawodem/funkcją. Czynności te ujęte są najczęściej
szczegółowo w konkretnych ustawach, czasami są też zawężane. I tak ochrona taka przysługuje w pewnych grupach zawodowych, które sklasyfikowano
następująco71:
1)w zawodach medycznych i pokrewnych:
- lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, o którym mowa w art. 3072, przysługuje ochrona
prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu na podstawie art. 44 ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
- pielęgniarce i położnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności
polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art.
4 ust. 1 pkt 1-573 i art. 5 ust. 1 pkt 1-974, przysługuje ochrona przewidziana
dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
71 Opracowanie własne.
72 Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała
lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
73 Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
74 Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej,
a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży
fizjologicznej;
2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego
ryzyka;
3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a
w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym
ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu
poporodowego;
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6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.), na postawie
art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
- osobie udzielającej pierwszej pomocy75, kwalifikowanej pierwszej pomocy76 oraz podejmującej medyczne czynności ratunkowe77 przysługuje ochrona
przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z
2016 r. poz. 1137) dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 5 ust. 1
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- osobie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy przysługuje
ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 55 ustawy o świadczeniach zdrowotnych78,
- lekarzowi sądowemu przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszom
publicznym, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym79;
2)Osobom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa i porządkiem publicznym:
-przy wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariuszowi straży
ochrony kolei przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publicznych, na podstawie art. 63 ustawy o transporcie kolejowym80,
- funkcjonariuszowi w związku z wykonywaniem zadań służbowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych, na podstawie art. 42 ustawy o funkcjonariuszach SKW i AW,
7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich
niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;
8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
75 zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 i 1918
oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu
lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (art. 3 pkt 7 uoprm).
76 czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1; (art. 3 pkt 2 uoprm).
77 świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt 4 uoprm).
78 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)
79 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.).
80 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043
z późn. zm.).
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-funkcjonariuszowi w związku z wykonywaniem zadań służbowych przysługuje ochrona prawna w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariuszy
publicznych, na podstawie art. 75 ustawy o CBA,
-w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnikowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 23 ustawy o strażach gminnych81,
-żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności
służbowych i w związku z nimi przysługuje ochrona prawna przewidziana
dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 41 ustawy o Żandarmerii
Wojskowej82,
-funkcjonariuszowi podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej,
-funkcjonariuszom służby ochrony państwa na podstawie art. 142 ustawy
o SOP83;
3)Osobom wykonującym czynności o charakterze kontrolnym:
-pracownikom Inspekcji w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych przysługuje ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 22 ustawy o PIH84,
-kontrolerom, w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, przysługuje ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie, art. 22 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu85,
-funkcjonariuszowi, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

81 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1795
z późn. zm.).
82 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych orga-

nach porządkowych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 431 z późn. zm.).

83 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 138
z późn. zm.).
84 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668
z późn. ze zm.)
85 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).
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w Kodeksie karnym, na podstawie art. 210 ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej86,
-w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych kontrolującym przysługuje ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych87,
-pracownikom Służby Parku Narodowego przy wykonywaniu czynności
służbowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa
karnego dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody88,
-strażnikom Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 489 lit. b: (…) przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym90,
-osobom dokonującym czynności kontrolnych przy wykonywaniu swoich
zadań przysługuje ochrona prawna przewidziana w odrębnych przepisach dla
funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 35 ust.2 ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej91,
-inspektorom podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla
funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 79 ust.1 ustawy o transporcie
drogowym92,

86 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 506 z późn. zm.).
87 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215
z późn. zm.).
88 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z
późn. zm.).
89 W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest
uprawniony do: 1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub
wprowadzających ryby do obrotu; 2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; 3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności
ustalenia ich posiadacza; 4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia: (…) b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu,
z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty
zabezpieczyć.
90 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
2168 z późn. zm.).
91 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 59 z późn. zm.).
92 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140
z późn. zm.).
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-pracownikom Inspekcji oraz osobom, o których mowa w art. 16, 18
i 20, w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie przysługuje
ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie
art. 22 o Inspekcji Weterynaryjnej93,
-pracownikom Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych
przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla
funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o lasach94,
-członkom kolegium oraz inspektorom w zakresie wykonywanych czynności przysługuje ochrona prawna przewidziana funkcjonariuszom publicznym, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o RIO,
-osobom dokonującym czynności kontrolnych przysługuje ochrona
prawna przewidziana w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie § 13 rozporządzenia MON w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej95,
4)W czynnościach związanych z bezpieczeństwem pożarowym
-strażakowi w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje
ochrona prawna przewidziana w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 57 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej96,
-z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych korzystają: 1) uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkowie
ochotniczych straży pożarnych biorący udział w działaniu ratowniczym lub
wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową; 3) osoby
fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2 zostały zobowiązane do udziału
w działaniu ratowniczym, na podstawie art. 27 pkt. 1-397;
5)Osoby wykonujące zadania z szeroko pojętej administracji publicznej,
w tym z zakresu samorządu terytorialnego:

93 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1557 z późn. zm.).
94 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
95 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 14 czerwca 2002 r. w sprawie

organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję
Sanitarną (Dz.U. Nr 97, poz. 872).

96 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2020
r. poz. 1123 ze zm.).
97 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
961 z późn. zm.).

76

OCHRONA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ...

- na zasadach określonych w odrębnych przepisach członkom korpusu
służby cywilnej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publicznych, na podstawie art. 104 ustawy o służbie cywilnej98,
- członkom Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą
przysługuje ochrona prawna przewidziana funkcjonariuszom publicznym, na
podstawie art. 174 ust. 6 Prawa zamówień publicznych99,
- pracownikom Zakładu przysługuje ochrona prawna przewidziana
w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe, na podstawie art. 79a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych100,
- pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej101,
- egzaminatorowi w czasie wykonywania obowiązków zawodowych przysługuje ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu, na podstawie art.
110 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym102,
- rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynności określonych w ust. 2 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy
o statystyce publicznej103,
- członkom kolegium w zakresie wykonywania czynności określonych
ustawą przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o SKO104,
- w związku z wykonywaniem mandatu radnym przysługuje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się
również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa,

98 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265 z późn.
zm.).
99 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.).
100 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).
101 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1507 z późn. zm.).

102 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
110 z późn. zm.).
103 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 443
z późn. zm.).
104 ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 570 z późn. zm.).
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- w związku z wykonywaniem mandatu radnemu przysługuje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się
również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi, na
podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
- w związku z wykonywaniem mandatu radnemu przysługuje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 25
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
- przewodniczącemu zarządu przysługuje ochrona prawna przewidziana
funkcjonariuszom publicznym, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,
- sołtysowi przysługuje ochrona prawna przewidziana funkcjonariuszom
publicznym, na podstawie art. 36 ust. Ustawy o samorządzie gminnym;
6)Inne osoby wykonujące czynności istotne z punktu widzenia państwa
i obywateli:
- notariuszowi w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1105,
działającemu jako osoba zaufania publicznego, przysługuje mu ochrona prawna przewidziana funkcjonariuszom publicznym, na podstawie art. 2 § 1 Prawa o notariacie,
- pracownikowi ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przysługuje
ochrona prawna przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 23 ustawy o ochronie osób i mienia106,
- nauczycielowi, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), na podstawie art. 63 ust.
1 Karty Nauczyciela107,
- na zasadach określonych w odrębnych przepisach ekspertom przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie art. 269 ust. 7 Prawa własności przemysłowej108,
105 § 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane
lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). § 2. W wypadkach określonych
w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant
notarialny.
106 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838
z późn. zm.).
107 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.).
108 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 286 z późn. zm.).
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- pracownikom Spółki w związku z wykonywaniem obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych, na podstawie
art. 20 ustawy o komercjalizacji ppup “Poczta Polska”109.
Warto zwrócić uwagę, że kwestia ochrony karnoprawnej przysługująca
osobom wykonującym ww. zawody, jak i inne zawody, których charakter
mógłby wskazywać na objęcie tą ochroną, był często rozpatrywana zarówno
przez Sąd Najwyższy jak i sądy powszechne. Warto przywołać postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r.110, w którym Sąd w znaczącym
stopniu zawęził zakres ochrony dla lekarzy i ratowników medycznych. Sprawa dotyczyła kwestii, czy ochrona przysługuje lekarzowi, członkowi karetki
pogotowia, podczas pełnienia dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym
przysługuje ochrona przewidziana w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych. Sąd Najwyższy stwierdził, że ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przyznana lekarzowi w art. 44 ustawy z 5 grudnia
1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 5 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie obejmuje sytuacji innych, niż udzielanie pomocy doraźnej (a więc udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych) lub pomocy lekarskiej
wtedy, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz
w innych wypadkach niecierpiących zwłoki. Za wykonywanie czynności
w tym zakresie uznać trzeba także działanie zmierzające bezpośrednio do ich
udzielenia od chwili odebrania zindywidualizowanego wezwania do ich udzielenia lub od chwili podjęcia przez lekarza stosownych działań z własnej inicjatywy. Ta ochrona prawna nie obejmuje okresu pełnienia przez lekarza dyżuru
w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli polega on tylko na oczekiwaniu na
wezwanie do wyjazdu111.
Wskazane powyżej postanowienie wywołało wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Podkreślano zasadnie, że oczekiwanie na dyżurze w SOR
wiąże się z bardzo dużym ryzykiem narażenia na znieważenie czy naruszenie
nietykalności cielesnej, jest to jednocześnie ciągłe pozostawanie w stosunku pracy i pełnej gotowości. Trudno jest zarazem często rozgraniczyć, kiedy

109 Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 180, poz. 1109 z późn. zm.).
110 Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I KZP 24/15, OSNKW 2000
nr 9-10, poz. 88.
111 Ibidem.
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dochodzi do udzielenia pomocy lekarskiej podczas dyżuru. W ocenie lekarzy
postanowienie to powinno skłonić do podjęcia zmian legislacyjnych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jak również w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Inna wątpliwość, w zakresie tego, czy dyrektor szpitala korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym została rozstrzygnięta postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2000 r.112 Sąd
w przedmiotowym postanowieniu stwierdził, że dyrektor szpitala publicznego
nie jest funkcjonariuszem publicznym, bo szpital nie jest instytucją z art. 115
§ 13 pkt 6 k.k., a zakładem świadczącym usługi lecznicze, podobnie jak inne
państwowe zakłady usługowe, równie niezbędne dla społeczeństwa. Dodał
ponadto, że zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny” z art. 115 § 13 k.k.
jest oznaczony odmiennie niż w art. 120 § 11 k.k. z 1969 r., toteż dawne
wypowiedzi praktyki tego tyczące obecnie rzadko mają zastosowanie oraz że
ochronie prawnej z art. 223 k.k. podlega osoba działająca w ramach swych
zadań publicznych, a nie działalność publiczna dowolnej osoby, choćby doniosła dla mieszkańców.
Warto jeszcze wspomnieć o postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25
września 2013 r. 2013 r.113 odnoszącym się do kwestii ochrony przysługującej
funkcjonariuszom publicznym dla kontrolerów biletów, będących jednocześnie pracownikami samorządowymi w kontekście art. 115 § 13 pkt 4 k.k.
Stwierdzono w nim, że osoba uprawniona na podstawie art. 33a ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.)
do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach
publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu
art. 115 § 13 pkt 4 k.k.. Sąd nawiązał jednocześnie do wcześniejszego wyroku
z dnia 18 maja 2004 r.114, w którym stwierdził, że czynności wykonywane
przez kontrolera biletów są czynnościami usługowymi, skutkiem czego, niezależnie od miejsca zatrudnienia, nie jest on funkcjonariuszem publicznym ani
osobą pełniącą funkcję publiczną.

112 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. Akt II AKz 2/00, Legalis
47110
113 Postanowienie SN z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt I KZP 9/13, Legalis 734591.
114 Wyrok SN z dnia 18 maja 2004 r., sygn. akt WK 10/04, OSNKW 2004, z. 7-8, poz. 71,
gdzie wyrażono pogląd, że konduktor rewizyjny Zakładu Przewozów Regionalnych Polskich
Kolei Państwowych nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 KK,
jak również nie korzysta z ochrony prawnokarnej funkcjonariusza publicznego na podstawie
ustawy szczegółowej.
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Nie można również zapominać o regulacji z art. 231a k.k., gwarantującej
ochronę w przypadku bezprawnego zamachu na funkcjonariusza publicznego
z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub stanowiska, stanowiącego,
że z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas
lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny
korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty
z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.
Nie można jednak tego przepisu traktować rozszerzająco na wszystkich, który
korzystają w ochrony przewidzianej w ww. ustawach, lecz jedynie do funkcjonariusza w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Jeszcze inną regulację zawarto
w art. 231b k.k.115 przyznającym ochronę jak dla funkcjonariuszy publicznych,
w przypadku odpierania zamachu na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, przy założeniu, że dotyczy ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Jak uzasadnia R.A Stefański, chodzi tu o osoby, które bez formalnego zobowiązania występują w obronie prawa i pomimo strachu i narażenia
się na agresywną odpowiedź przestępcy, reagują na przestępne zachowania116.
Na koniec należy jeszcze odnieść się do pewnego dualizmu pomiędzy
przyznawaniem ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym w ustawach
szczegółowych a samym pojęciem funkcjonariusza publicznego z art. 115
§ 13 k.k., który nadaje określony status, a zarazem ochronę wybranym osobom. Gdyby nie było unormowań w ustawach szczegółowych, osoby te i tak
korzystałyby z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym. Tę powtarzalność
unormowań zauważyć można z pewnością w przypadku zawodu notariusza,
funkcji radnego każdego szczebla, funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Wątpliwości pojawiają się także przy innych zawodach takich jak: kontrolerzy różnych służb i inspekcji (kodeksowy pracownik organu kontroli
państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego), pracownicy służb
mundurowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa publicznego
(w ustawach np. żandarmeria wojskowa, funkcjonariusze SKW, AW czy CBA)
czy też pracownicy administracji rządowej (w ustawach chociażby urzędnicy
służby cywilnej). Tym niemniej z racji nieostrego oznaczenie tych zawodów
w kodeksie karnym, taka ochrona uwypuklona w ustawach szczegółowych wydaje się być konieczna.
115 § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro
chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie
odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby.
116 R.A. Stefański, op. cit., s. 1527.
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Przegląd orzeczniczy dotyczący
funkcjonariusza publicznego

4.1. Wprowadzenie
Rozważania dotyczące zdefiniowania pojęcia funkcjonariusza publicznego nie sposób prowadzić w oderwaniu od stanowiska doktryny i orzecznictwa
w aspekcie jego odpowiedzialności karnej, zarówno w przedmiocie samej wykładni doktrynalnej art. 115 § 13 k.k. jak i uznawalności za funkcjonariusza
publicznego w poszczególnych orzeczeniach. Istotny staje się tu ustalenie czy
funkcjonariusz legitymuje się cechami pozwalającymi uznać go za funkcjonariusza publicznego. Na ten aspekt zwraca uwagę A. Grześkowiak formułując
pogląd, że funkcjonariusz publiczny występuje w opisie czynu zabronionego
zarówno w roli przedmiotu konkretnego zamachu, jak i podmiotu określonego przestępstwa1. Podkreśla przy tym, że istotne znaczenie ma ustalenie, czy
w czasie czynu sprawca albo pokrzywdzony legitymował się cechą bycia funkcjonariuszem publicznym, bowiem od spełnienia tego kryterium zależy zakres
odpowiedzialności karnej, a w sytuacji przestępstwa indywidualnego właściwego – istnienie tej odpowiedzialności2.
W kwestii odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego, przy jednoczesnym przypisaniu mu tej funkcji należy przytoczyć kilka orzeczeń.
1 A. Grześkowiak, Komentarz do art. 115 k.k., teza 9, [w:] A. Grześkowiak, op.cit., Legalis
2017
2 Ibidem.
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W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r.3 zawarto tezę, że
lekarz zatrudniony w publicznej służbie zdrowia może być uznany za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. tylko jeżeli, gdy
swój zawód łączy z funkcjami o charakterze administracyjnym. Sąd Najwyższy podkreślił w tym orzeczeniu, że: czynności zawodowe nie stają się więc
funkcjami o charakterze administracyjnym tylko dlatego, że wykonywane są
w ramach państwowych (również samorządowych) struktur organizacyjnych
służby zdrowia. Lekarz mógłby być uznany za funkcjonariusza publicznego
jedynie wówczas, gdyby wykonywał czynności zawodowe w administracyjnej strukturze służby zdrowia, a więc swój zawód lekarza łączył z funkcjami
o charakterze publicznym (administracyjnym). Dodał, że do kręgu takich
osób mógłby zatem zostać zaliczony np. dyrektor szpitala, lekarz zatrudniony
w urzędzie wojewody lub kasie chorych; wymienieni przykładowo byliby więc
funkcjonariuszami publicznymi z tego powodu, że będąc lekarzami, równolegle pełniliby określone funkcje administracyjne. Podkreślił, że w tym układzie
również odpowiedzialność karna tych osób układałaby się „dwutorowo”: jako
lekarzy - za wadliwe wykonywanie czynności zawodowych, natomiast z racji
zatrudnienia w administracji służby zdrowia - jako funkcjonariuszy publicznych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków ze
szkodą dla interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 k.k.)4.
Kolejna teza sformułowana w uchwale Sądu Najwyższego z dnia
30 kwietnia 2003 r.5, która dotyczyła odpowiedzialności asesora komorniczego
za przekroczenie uprawnień z art. 231 k.k. W tezie do przedmiotowej uchwały stwierdzono, że asesor komorniczy nie jest funkcjonariuszem publicznym
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., jednakże przyjąć należy, że posiada
on status funkcjonariusza publicznego w rozumieniu tego przepisu, gdy pełni
bezpośrednio zlecone mu obowiązki zastępcy komornika na podstawie art.
26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
lub też gdy prowadzi czynności egzekucyjne zlecone mu przez komornika
w trybie art. 33 tejże ustawy. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że
asesor komorniczy należy do najbardziej wykwalifikowanego personelu
komorniczego (…), że w zakresie jego statusu karnoprawnego nie może być
traktowany inaczej niż komornik, w sytuacji gdy pełni obowiązki zastępcy

3 Wyrok SN z dnia 27 listopada 2000 r., sygn. akt WKN 27/00, OSNKW 2001,

z. 3–4, poz. 21.

4 Ibidem.
5 Uchwała SN z dnia 30 kwietnia 2003 r., sygn. akt I KZP 12/03, OSNKW 2003 nr 5-6,
poz. 42.
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komornika (art. 26 ust. 1 ustawy) lub przeprowadza egzekucje w ramach
zleconych na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy bądź też wykonuje określone
czynności w ramach zlecenia z art. 33 ust. 2, jak również, że należy zatem
przyjąć, że asesor komorniczy wykonujący we wskazanych wyżej przypadkach
klasyczne czynności komornicze posiada status funkcjonariusza publicznego
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k.. Odmienne stanowisko co do tej kwestii
skutkowałoby z jednej strony brakiem kwalifikowanej karnoprawnej ochrony
asesora komorniczego wypełniającego czynności komornika w określonych
wyżej przypadkach, zaś z drugiej niemożnością pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za typy przestępstw, których podmiotem może być tylko
funkcjonariusz publiczny6.
O statusie kuratora sądowego jako funkcjonariusza publicznego w kontekście odpowiedzialności za fałszerstwo intelektualne z art. 271 k.k. wypowiedział się natomiast Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 grudnia
2013 r.7. Stwierdził w nim, że kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., a zarazem jest organem postępowania wykonawczego w świetle art. 2 pkt 6 k.k.w oraz, że sprawozdanie kuratora sądowego zawierające w sobie kategoryczne stwierdzenie o wykonaniu
obowiązku naprawienia szkody uznać należy za dokument w rozumieniu art.
271 § 1 k.k. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że kurator sądowy jest
niewątpliwie funkcjonariuszem publicznym, a zatem może ponosić pełną odpowiedzialność z art. 271 k.k. w zakresie nierzetelnego sprawozdania. Dodał
przy tym, że status sprawozdania kuratora jako dokumentu zależy zatem od
indywidualnej oceny, to faktyczna ocena w konkretnej sprawie decyduje o tym,
czy sprawozdanie kuratora będzie uznane za dokument (…) a przy ocenie tej
z punktu widzenia treści art. 271 § 1 k.k. istotne jest także, że w sprawozdaniu
M. L. potwierdzono, niezgodnie z rzeczywistością, okoliczność o znaczeniu
prawnym. Pamiętać przy tym należy, że sprawozdania M. L. trafiały do sądu,
stając się podstawą rozstrzygnięcia co do zarządzenia wykonania kary. To, że
do wykonania tego nie doszło zdaje się być bezpośrednią konsekwencją stwierdzeń zawartych w sprawozdaniach M. L. Okolicznością, która powinna być
brana pod uwagę przy ocenie charakteru sprawozdania kuratora w przedmiotowej sprawie jest również kwestia zaufania do treści zawartych w sprawozdaniu. Skoro sporządziła je osoba, która ze względu na swoje uprawnienia daje
szczególną gwarancję rzetelności tych zapisów, a taką osobą jest zawodowy
6 Ibidem.
7 Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 392/13, OSNKW 2014 nr
5, poz. 40, str. 53.
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kurator sądowy, to spełniony jest jeszcze jeden z istotnych warunków uznania
danego zapisu za dokument8.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 września 2005 r.9 wypowiedział się także jednoznacznie10 w kwestii odpowiedzialności strażnika gminnego (miejskiego) za przekroczenie uprawnień z art. 231 k.k. stwierdzając, że
posiada on status funkcjonariusza publicznego. W uzasadnieniu wskazano, że
art. 115 § 13 pkt 4 k.k. obejmuje pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a więc wszystkich pracowników zatrudnionych przez gminę, z wyłączeniem tych, którzy pełnią czynności wyłącznie usługowe. Tak więc strażnicy
gminni (miejscy) jako pracownicy gminy, wykonujący czynności określone
w art. 10-12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 779 ze zm.), są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu
tego przepisu. Stwierdzenia tego w najmniejszym stopniu nie osłabia treść
art. 23 ustawy o strażach gminnych. Już bowiem na gruncie pierwotnego
brzmienia tego przepisu zwracano uwagę, że jest on najzupełniej zbędny, gdyż
art. 115 § 13 pkt 4 k.k. zaliczając pracowników samorządu terytorialnego,
z wyłączeniem tych, którzy pełnią wyłącznie czynności usługowe, do kręgu
funkcjonariuszy publicznych, nie pozostawia najmniejszej wątpliwości co do
tego, iż strażnik jest funkcjonariuszem publicznym11. Zasadnie podtrzymał
ugruntowany już pogląd, że jeśli do funkcjonariuszy straży gminnych odnosić
się miało kryterium ochrony bezpieczeństwa publicznego12 to funkcjonariusza
straży gminnej za funkcjonariusza publicznego uznać by nie można.
Kryterium wyboru przedstawionych poniżej orzeczeń było wielowątkowe. Po pierwsze, autor dokonał selekcji orzeczeń, biorąc pod uwagę ich aktualność i wg kolejności chronologicznej – orzeczeń najnowszych. Po drugie,
autor wyselekcjonował orzeczenia pod kątem ich istotności, zważając na częstotliwość ich powoływania w literaturze jak i orzecznictwie sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego, oraz bazując na własnym doświadczeniu praktycznym w tym zakresie. Po trzecie, autor nie opatrywał każdego orzeczenia
autorskim komentarzem, czyniąc jedynie zbiorcze podsumowanie, z uwagi

8 Ibidem.
9 Postanowienie SN z dnia 21 września 2005 r., sygn. akt I KZP 28/05, OSNKW 2005
nr 10, poz. 94, str. 41.
10 Jednocześnie odmówił podjęcia uchwały, stwierdzając, że wątpliwości podniesione w pytaniu Sądu Okręgowego w K. mają charakter pozorny i wynikają z niedostatecznie wszechstronnej i wnikliwej analizy obowiązującego stanu prawnego.
11 Ibidem.
12 Odpowiednio do art. 115 § 13 pkt 7 k.k.

86

PRZEGLĄD ORZECZNICZY ...

na zachęcenie potencjalnego czytelnika do własnego pogłębiania rozważań
w przedmiocie zaprezentowanych tez orzeczniczych.
4.2. Orzeczenia dotyczące
funkcjonariusza publicznego
jako podmiotu czynności sprawczej

Przestępstwo z art. 231 k.k.
I. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt I OSK 1539/18, Legalis 2287393.
Obowiązek dbania przez wójta o dobro gminy (jako jej przedstawiciela
oraz pracownika) nie może być rozumiany w ten sposób, że wójt wykonując uprawnienia władcze może kierować się innymi kryteriami niż określone
w relewantnych przepisach prawa materialnego. W przeciwnym razie wójt
naraziłby się na odpowiedzialność karną, w tym w postaci tzw. przestępstwa
urzędniczego z art. 231 k.k.

II. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Dyscyplinarna z dnia
18 czerwca 2019 r., sygn. akt I DO 15/19, Legalis 1966529.
1. Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu (art. 304 § 2 k.p.k.) spoczywa na osobach kierujących innymi niż
prokuratura i policja instytucjami państwowymi, a także samorządowymi.
Prokuratorowi, który pomimo pozyskania wiadomości o zaistnieniu przestępstwa nie podjął lub nie zlecił przeprowadzenia co najmniej czynności sprawdzających, nie sposób zarzucić naruszenia obowiązku, o którym mowa, choć
jego zachowanie może być badane w kontekście naruszenia obowiązków art. 9
i 10 Kodeksu postępowania karnego.
2. Przypisanie przestępstwa z art. 231 k.k. polegającego na niewykonaniu
nakazu przewidzianego w art. 304 § 2 k.p.k., wymaga świadomości sprawcy,
że wiedzą o zaistnieniu przestępstwa nie dysponuje prokuratura lub policja.
3. Prokuratorowi, który pomimo pozyskania wiadomości o zaistnieniu
przestępstwa nie podjął lub nie zlecił przeprowadzenia co najmniej czynności
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sprawdzających, nie sposób zarzucić naruszenia obowiązku, o którym mowa
w art. 304 § 2 k.p.k., choć jego zachowanie może być badane w kontekście
naruszenia obowiązków art. 9 i 10 kodeksu postępowania karnego.

III. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Dyscyplinarna z dnia
11 czerwca 2019 r., sygn. akt I DO 11/19, Legalis 1957727.
1. Błędnie rozpoznający sprawę sąd I instancji wymagał dowodów dotyczących badania obniżenia autorytetu sądu wskutek inkryminowanego działania sędziego. Powstania skutku nie wolno utożsamiać z wyrządzeniem szkody.
Znamię działania na szkodę, nawet rozumianego jako konieczność powstania
określonego skutku, oznacza bowiem spowodowanie stanu narażenia dobra
prawem chronionego (właśnie interesu publicznego lub prywatnego) na niebezpieczeństwo powstania szkody. Niebezpieczeństwo to wprawdzie nie musi
być bezpośrednie, ale musi być rzeczywiste i skonkretyzowane. Skutkiem wymaganym przez art. 231 § 1 k.k. jest doprowadzenie do powstania realnego
niebezpieczeństwa naruszenia zaufania obywateli do sądów oraz do dokumentów urzędowych, w szczególności sądowych. Przerobienie protokołu rozprawy, dokumentu sądowego, przez osobę zaufania publicznego, jaką jest sędzia,
godziło w bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz powagę i autorytet sądu.
2. Manipulacja treścią zeznań głównego świadka obciążającego oskarżonego, zawartych w znajdującym się w aktach głównych sprawy podpisanym
protokole rozprawy, niewątpliwie nie stanowi w sposób oczywisty czynu szkodliwego w stopniu znikomym.

IV. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - II Wydział Karny
z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt II AKa 405/18, Legalis
1887325.
Ustalenie, że określona czynność leży poza zakresem kompetencji funkcjonariusza publicznego nie powoduje automatycznie jego odpowiedzialności
za nadużycie władzy z art. 231 § 1 k.k.. Do takiej odpowiedzialności funkcjonariusz publiczny może zostać pociągnięty dopiero w razie ustalenia, że
dana czynność pozostaje w funkcjonalnym związku z jego urzędową działalnością. Obrazowo rzecz ujmując, nie popełnia przestępstwa nadużycia władzy
z art. 231 § 1 i 2 k.k. funkcjonariusz publiczny, który w toku załatwiania
sprawy urzędowej zniecierpliwiony pobił namolnego interesanta, ani będący
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funkcjonariuszem publicznym lekarz, który wykorzystał czynność służbową
badania pacjentki do jej zgwałcenia. Takie czyny zostały bowiem podjęte
przy okazji wykonywania kompetencji służbowych i nie pozostają w związku
z uprawnieniami wymienionych funkcjonariuszy publicznych.

V. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - II Wydział Karny
z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt II AKa 397/18, Legalis
1865542.
Określenie „nadużycie uprawnień” jest szersze niż przekroczenie uprawnień (wskazane w art. 231 § 1 k.k.) i obejmuje zarówno działania wykraczające
poza zakres udzielonych uprawnień, jak i działania formalnie mieszczące się
w tym zakresie, ale wyraźnie sprzeczne z interesem mocodawcy lub obowiązkami „dobrego gospodarza” (tj. dbania o interesy mocodawcy przy prowadzeniu
na jego rzecz działalności gospodarczej, aby przyniosła ona zysk, a nie powodowała strat). „Niedopełnieniem obowiązków” będzie natomiast zaniechanie
podejmowania działań, które wynikają z udzielonego umocowania lub z zasad
dobrego gospodarowania. Ocena tego, czy prowadzący cudze sprawy majątkowe nadużył udzielonych mu uprawnień lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, powinna uwzględniać ich treść, która sprecyzowana jest w przepisie
ustawy, decyzji właściwego organu lub umowie. Ponadto przepis art. 296 § 1
k.k. posługuje się pojęciem „uprawnienia i obowiązki” w szerszym znaczeniu,
odnoszącym się również do zasad prawidłowego gospodarowania i nie zawsze
są one doprecyzowane.

VI. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 25 maja
2018 r., sygn. akt SNO 21/18, Legalis 1828433.
Kwestia umyślności działania sędziego jest fundamentalną dla oceny możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za czyn z art. 231 § 1 k.k..
Nie ulega wszak wątpliwości, że przestępstwa tego sprawca może dopuścić się
jedynie umyślnie – wynika to choćby stąd, że w § 3 art. 231 k.k. przewidziano
odrębny typ nieumyślny tego czynu zabronionego.
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VII. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 marca
2018 r., sygn. akt II KK 368/17, Legalis 1770258.
Uzależnienie możliwości realizacji przez oskarżonych znamion przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k. od posiadania przez nich umocowania
do podpisywania dokumentów wychodzących poza wewnętrzny obieg urzędu
miasta jest nieuprawnionym uproszczeniem. Powoływanie się na konieczność
spełnienia tego warunku nie jest słuszne, gdyż realizacja określonej w tym
czynności wykonawczej, polegającej na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego nie wyczerpuje się tylko w przekroczeniu uprawnień,
ale również w niedopełnieniu obowiązków. Stąd uznanie przez sąd , że oskarżonym nie można przypisać realizacji strony przedmiotowej przestępstwa
z art. 231 § 1 k.k., wymagało nie tylko stwierdzenia, że oskarżeni nie nadużyli uprawnień związanych z wystawianiem dokumentów w imieniu urzędu
miasta, gdyż takich uprawnień nie posiadali, lecz przede wszystkim wykazania,
że w zakresie powierzonych im zadań w procesie wydawania wyrysów, wypisów oraz decyzji ustalających warunki zabudowy oskarżeni dopełnili swoich
obowiązków.

VIII. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt V KK 247/17
1. Zawarty w tym przepisie zakaz nakłada implicite na notariusza przystępującego do dokonania każdej czynności notarialnej powinność działania
w przeświadczeniu, że strona ma świadomość znaczenia składanych oświadczeń, nie tylko w aspekcie rozeznania co do samej ich treści ale także znajomości skutków prawnych, jakie wywoła nadanie im formy aktu notarialnego.
Nie wolno notariuszowi zaniedbać oceny świadomości osób dokonujących
czynności prawnych, gdy ujawnią się okoliczności nasuwające wątpliwości
w tym względzie. Powinien zatem zwracać uwagę na to, czy zachowanie strony
nie wskazuje na ułomność, która świadczyłaby o tzw. naturalnej niezdolności
do czynności prawnych, przejawiającej się np. reagowaniem nieadekwatnym
do sytuacji, bądź brakiem komunikatywności w rozmowie, co by znamionowało zaburzenia czynności psychicznych.
2. Nie należy od notariusza oczekiwać posiadania profesjonalnej wiedzy w zakresie diagnozowania stanu świadomości strony, ale tym bardziej
notariusz respektując zakaz z art. 86 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 90
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Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796) powinien zwracać uwagę na wszystkie sygnały, nie tylko z własnych obserwacji, lecz z informacji
od innych osób (zwłaszcza lekarzy, zajmujących się chorą na co dzień), które
by wskazywały na możliwość upośledzenie świadomości strony w rozumieniu
znaczenia oświadczenia woli, które miało by być treścią czynności notarialnej.
3. Bez zweryfikowania informacji, z których wynikałyby przeciwwskazania do sporządzenia aktu notarialnego, ze względu na to, że oświadczenie
strony byłoby obarczone wadą prawną, zwłaszcza tą, o której mowa w art. 82
kodeksu cywilnego, notariusz dokonujący czynności narusza zakaz wyrażony
w art. 86 wymienionej ustawy, a tym samym przekracza swoje uprawnienia
w rozumieniu art. 231 § 1 k.k.
Z przenalizowanych orzeczeń należy sformułować kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, funkcjonariusz publiczny, aby być sprawcą czynu z art. 231
k.k. musi mieć jasno określone uprawnienia i obowiązki, który wynikać mogą
zarówno z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i ze stosunków
umownych. Nakazanie wykonania określonych uprawnień czy obowiązków
może także wynikać ze szczególnych norm, do których wykonania obligują
przepisy jedynie pośrednio (vide: niepodjęcie czynności po zawiadomieniu
o przestępstwie, jako forma niewykonania nakazu z art. 304 k.p.k.). Po drugie,
definiowanie szkody lub prawdopodobieństwa jej wystąpienia rozumiane jest
bardzo szeroko, jednak musi nastąpić urzeczywistnienia i konkretyzacja owej
szkody. Sądy nie zaliczają przy tym do szkody wyłącznie szkody materialnej,
ale także daleko idące naruszenia np. obywateli do państwa i do dokumentów,
przez organy państwa wytwarzanych. Po trzecie, określenie, że dana czynność
leży poza zakresem oficjalnych uprawnień czy obowiązków funkcjonariusza,
nie powoduje automatyzmu w kwalifikacji czynu z art. 231 k.k. Po czwarte
istnieje pewna gradacja pojęć, poczynając od najbardziej nagannego nadużycia uprawnień, poprzez przekroczenie uprawnień a kończąc na niedopełnieniu
obowiązków, jest to szczególnie istotne z punktu widzenia znamion z art. 231
i 296 k.k. Po piąte, przestępstwo to można popełnić zarówno umyślnie jak
i nieumyślnie i dla oceny popełnienia danego czynu przez funkcjonariusza jest
to kwestia fundamentalna. Po szóste, przy ocenie dokonania czynu z art. 231
k.k. należy w szczególności brać pod uwagę należytą staranność, ale opartą na
formalnym wykształceniu, doświadczeniu funkcjonariuszu oraz norm do tego
obligujących (vide: notariusz).
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Przestępstwo z art. 246 k.k.
I. Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 15 maja 2018

r., sygn. akt II Ka 88/18, Lex 2504882.
Sąd odwoławczy stoi również na stanowisku, że sama świadomość, czy
nawet bierna akceptacja zachowań innych osób, nie jest jeszcze wystarczająca
dla przyjęcia znamion współsprawstwa w popełnieniu tego czynu. W konsekwencji nie można uznać za współsprawcę tego, kto tylko nie przeciwstawia się działaniu innej osoby, realizującej znamiona przestępstwa z działania.
To P. K. chcąc uzyskać od pokrzywdzonego określone informacje stosował
wobec niego groźby (np. „ mów prawdę bo ci wpierdolę, jak nie powiesz wrócisz bez zębów, bez włosów, pobity na samej ramie od roweru”) oraz przemoc.
Co więcej, to P. K. zabronił pokrzywdzonemu mówienie komukolwiek o sytuacji, która go spotkała wskazując jednocześnie, że odnośnie uszu to może
powiedzieć, że go przewiało, bo pleców i tak nikt nie będzie oglądał. Zaznaczył przy tym jednak, że jeśli komuś o tym powie to pożałuje. Słusznie zatem
Sąd Rejonowy uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że K. R. wspólnie
i w porozumieniu z P. K. dopuścił się popełnienia czynu zabronionego z art.
246 k.k. i z art. 231 § 1 k.k. i z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
II. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warsza-

wie z dnia 12 grudnia 2016 r. , sygn. akt VI Ka 577/16, Lex
2185100.
Na podstawie zebranych dowodów Sąd Odwoławczy przyjął, iż podstawowym i głównym zamiarem z jakim oskarżony T. G. podjął działanie wyczerpujące znamiona występku z art. 246 k.k. było uzyskanie przyznania się
pokrzywdzonego, a przeprowadzenie eksperymentu procesowego miało już
charakter wtórny czyli było współukaranym czynem następczym. Dodatkowo
na przyjęcie konstrukcji z art. 11 § 2 k.k. w sposób jakiego dokonał tego Sąd
Rejonowy nie pozwala rozbieżność czasu i miejsca działania tego podsądnego w obu zakresach. Ustalenie dokonane przez Sąd Odwoławczy skutkowało
więc zmianą zaskarżonego wyroku w odniesieniu do T. G. poprzez uchylenie
rozstrzygnięcia z punktu III w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary i w ramach zarzucanego mu czynu uznanie go za winnego tego, że
w dniu 26 września 2012 r. w W. będąc funkcjonariuszem Komisariatu Policji
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W. W. działając wspólnie i w porozumieniu z M. K. (1) stosował przemoc wobec zatrzymanego P. R. (1) w postaci podwieszenia go za wykręcone z tyłu ręce
na wieszaku do ubrań, a następnie bicia pałką po pośladkach, nogach i piętach oraz groził mu popełnieniem przestępstwa zgwałcenia, która to wzbudziła
w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona - w celu uzyskania oświadczenia i wyjaśnień o przyznaniu się do dokonania niewykrytych
kradzieży rowerów w dniach 11 lipca 2012 r., 10 sierpnia 2012 r., 23 sierpnia
2012 r., 28/29 sierpnia 2012 r. w W. W. tj. popełnienia występku z art. 246
k.k.
III. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia

2011 r., sygn. akt XVIII K 37/11, Lex 2124629.
W tym stanie rzeczy nawet jeśli przyjąć, że podczas zatrzymania oskarżonych była użyta przemoc fizyczna - zarówno dozwolona przepisami, jak
i naruszająca art. 246 k.k. (a co podkreślić należy na obecnym etapie jest ewent.
w niewielkim zakresie uprawdopodobnione opisanymi obrażeniami jedynie
w odniesieniu do oskarżonego T. S. (1)) - to z całą stanowczością stwierdzić
należy, że na postawie powyżej przedstawionych okoliczności brak jest podstaw do przyjęcia, że podczas przesłuchań mających miejsce w postępowaniu
przygotowawczym oskarżeni mieli wyłączoną swobodę wypowiedzi i stosowane były wobec nich w tym okresie niedozwolone metody przesłuchania.
O swobodzie wypowiedzi oskarżonych świadczy nie tylko obszerność protokołów przesłuchań i wielość podawanych przez nich szczegółów, ale także i to, że
poszczególne relacje przystając do siebie w istotnych elementach równocześnie
nie stanowią tzw. „ kalki”, w której przebieg zdarzenia mimo, iż relacjonowany
przez różne osoby jest idealnie taki sam. Ponadto o swobodzie wypowiedzi
oskarżonych świadczy i to, że oskarżeni korzystali ze swoich uprawnień i zmieniali swoje wyjaśnienia podczas toczącego się postępowania - by ostatecznie
podczas rozprawy sądowej potwierdzić treść wcześniej już składanych i skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

IV. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada
2003 r., sygn. akt II AKa 338/03, OSA 2005/6/39.
1. Dla wypełnienia przedmiotowych znamion czynu określonego w art.
119 § 1 k.k., jak też innych, w których jednym ze znamion ustawowych jest
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groźba (np. art. art. 190 § 1 k.k., 191 § 1 k.k.:, 224 § 1 i § 2 k.k., 232 k.k.,
246 k.k., 249 k.k., 250 k.k., 260 k.k.), nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził pokrzywdzonemu lub pokrzywdzonym, gdyż wystarczającym jest
posłużenie się osobą trzecią, która zgodnie z poleceniem sprawcy przekazuje
treść groźby pokrzywdzonemu. Jednakże nie stanowi przestępstwa z art. 119
§ 1 k.k., jak też innego ww. typu czynu zabronionego (nawet w stadium usiłowania nieudolnego), groźba wyrażona wobec osoby trzeciej, ale skierowana
przeciw osobom lub osobie niezindywidualizowanej, mającej wywołać - zgodnie z wolą grożącego - określone zachowanie innej jeszcze osoby, nienależącej
do kręgu osób zagrożonych lub i ich najbliższych jako bezpośrednich adresatów groźby.
2. Podmiotowe pole penalizacji określone w art. 119 § 1 k.k., mające
aksjologiczne uzasadnienie zwalczaniem wszelkich dyskryminacji człowieka,
w jakiejkolwiek formie czy postaci, nie obejmuje celu, w jakim sprawca używa
przemocy lub groźby wobec grupy osób czy poszczególnych osób. Cel takiego
działania może być różny (np. zastraszanie pokrzywdzonych, podporządkowanie lub zmuszanie ich do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
czy też ich eliminację z danej dziedziny życia publicznego lub ograniczenie
w korzystaniu z równości praw człowieka i podstawowych wolności itd. itp.).
Natomiast należy do niego, jako warunek konieczny, kierowanie się sprawcy
powodem rozumianym jako psychiczny proces decyzyjny o charakterze intelektualnym, u podłoża którego leży negacja, a nawet pogarda dla tych ogólnie
akceptowanych, uniwersalnych wartości, które m.in. chroni art. 119 § 1 k.k.
Analiza orzeczeń dotyczących art. 246 k.k. pozwala na sformułowanie
kilku istotnych tez. Po pierwsze, zwraca się uwagę, że aby zarzucić współsprawstwo w popełnieniu tego czynu wymagane zachowanie przekraczające
tylko świadomość czy nawet bierną akceptacje zachowań innych osób. Po
drugie, należy co najmniej uprawdopodbnień, że wymuszenie zeznań faktycznie można zobrazować i potwierdzić zarówno dokumentami np. treściami
protokołów przesłuchań, jak i dalszymi ruchami procesowymi np. zmienianiem zeznań czy odmową składania. Po trzecie, wymuszanie musi wpływać
w istotny sposób na psychiczny proces decyzjny pokrzywdzonego, co trudno
często zuniwersalizować i wymaga indywidualnego podejścia w ocenie.
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Przestępstwo z art. 271 k.k.
I. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - II Wydział Karny
z dnia 4 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKa 146/19, Legalis
2148926.
Uprawnienie „innej osoby” z art. 271 § 1 k.k. powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane
z ogólną kompetencją do udziału w obrocie prawnym, zaś dokument przez
tę osobę wystawiony ma zawierać w swojej treści poświadczenie, któremu
przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie
prawdziwości”.

II. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 24 stycznia
2019 r., sygn. akt IV KK 460/17, Legalis 1866693.
1. Możliwe jest przypisanie osobie odpowiedzialności karnej za przestępstwo indywidualne, nawet wtedy, gdy sama nie spełnia cech indywidualizujących podmiot takiej odpowiedzialności. Niewątpliwie przepis art. 271 § 1
k.k. odnosi się do wypadków, w których czyn jest wykonywany przez podmiot
mający wymagane przez ustawę cechy, natomiast cech tych nie mają osoby
współdziałające. Do odpowiedzialności karnej za przestępstwo indywidualne
wystarczy, gdy osoby te wiedzą, że osoba wykonująca czyn ma cechę wymaganą przez ustawę. Wypada zauważyć, że nie tylko możliwe jest, ale i obligatoryjne, przypisanie osobie współdziałającej odpowiedzialności karnej na równi ze
sprawcą głównym wypełniającym znamię przestępstwa indywidualnego. Odpowiedzialność w takiej sytuacji można ponieść – w zależności od okoliczności
faktycznych sprawy – zarówno w formie współsprawstwa, pomocnictwa, czy
też podżegania.
2. Art. 21 § 2 k.k. stanowi – „Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu
za-bronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie
dotyczyła”. (…) regulacja ta prowadzi zawsze do zrównania odpowiedzialności każdego ekstraneusa współdziałającego w popełnieniu przestępstwa indywidualnego z osobą posiadającą ową „okoliczność osobistą” (intraneusem).
(…) Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym nie tylko nie budzi
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wątpliwości, ale utrwalony jest pogląd, że możliwe jest przypisanie osobie
odpowiedzialności karnej za przestępstwo indywidualne, nawet wtedy, gdy
sama nie spełnia cech indywidualizujących podmiot takiej odpowiedzialności.
Niewątpliwie przepis art. 271 § 1 k.k. odnosi się do wypadków, w których
czyn jest wykonywany przez podmiot mający wymagane przez ustawę cechy,
natomiast cech tych nie mają osoby współdziałające. Do odpowiedzialności
karnej za przestępstwo indywidualne wystarczy, gdy osoby te wiedzą, że osoba
wykonująca czyn ma cechę wymaganą przez ustawę. Wypada zauważyć, że nie
tylko możliwe jest, ale i obligatoryjne, przypisanie osobie współdziałającej odpowiedzialności karnej na równi ze sprawcą głównym wypełniającym znamię
przestępstwa indywidualnego. Odpowiedzialność w takiej sytuacji można ponieść – w zależności od okoliczności faktycznych sprawy – zarówno w formie
współsprawstwa, pomocnictwa, czy też podżegania.

III. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 658/17,
Lex 2453443.
Protokół z czynności urzędowej, jako dokument urzędowy stanowi integralną i niepodzielną całość. Przerobienie (dopisanie treści) jednej strony
oznacza sfałszowanie „całego” protokołu, gdyż wtedy zawiera on treść niezgodną z rzeczywistym przebiegiem protokołowanej czynności procesowej.
Nie ma natomiast zasadniczego znaczenia, że podpis osoby przesłuchiwanej
i funkcjonariusza dokonującego czynności, zostały złożone przed przerobieniem. Istotne jest to, że skarżąca bez obecności i wiedzy osoby przesłuchiwanej, przerobiła istotną część odzwierciedlającą treść ustnie przedstawionego
zarzutu, doprowadzając do zmiany treści dokumentu urzędowego - protokołu. Dla ustalenia zawinienia w popełnieniu tego przewinienia dyscyplinarnego nie ma znaczenia także to, iż prawdopodobnie działanie skarżącej było
spowodowane chęcią naprawienia oczywistego błędu polegającej na użyciu
sformułowania z języka potocznego „pod wpływem alkoholu”, zamiast prawidłowego dla opisu znamion zarzucanego wykroczenia ustawowego określenia:
„po użyciu alkoholu”.
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IV. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 maja 2017
r., sygn. akt III KK 460/16, Legalis 1617881.
1. Wpisanie przez funkcjonariusza policyjnego do notatnika służbowego
faktu, który nie miał miejsca, jest poświadczeniem nieprawdy.
2. Jedynym przewidywanym w art. 271 § 1 k.k. kryterium relewantności poświadczanej przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy jest znaczenie
prawne okoliczności, której to poświadczenie dotyczy. Jeżeli zatem przedstawione przez funkcjonariusza publicznego nieprawdziwe okoliczności związane z jego działaniami mają znaczenie prawne, to poświadczenie przez niego
w tym zakresie nieprawdy może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 271
§ 1 k.k. Pozbawionym normatywnego oparcia w treści wymienionego przepisu jest również sprowadzanie odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego
za poświadczenie nieprawdy do sytuacji wystawiania dokumentu podmiotowi
zewnętrznemu. W żadnym wypadku nie uzasadnia tego posłużenie się przez
ustawodawcę w treści wymienionego wcześniej przepisu pojęciem „innej osoby
uprawnionej do wystawienia dokumentu”. W ujęciu art. 271 § 1 k.k. „wystawienie dokumentu” nie jest znamieniem warunkującym odpowiedzialność
funkcjonariusza publicznego za poświadczenie nieprawdy, ale cechą uprawnienia jakie musi posiadać osoba, która nie jest funkcjonariuszem publicznym,
aby można było ją pociągnąć do odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
3. Jedynym przewidywanym w art. 271 § 1 k.k. kryterium relewantności poświadczanej przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy jest znaczenie
prawne okoliczności, której to poświadczenie dotyczy. Jeżeli zatem przedstawione przez funkcjonariusza publicznego nieprawdziwe okoliczności związane z jego działaniami mają znaczenie prawne, to poświadczenie przez niego
w tym zakresie nieprawdy może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art.
271 § 1 k.k.

V. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 6 lipca 2016
r., sygn. akt SNO 26/16, Legalis 1471843.
Jeżeli poświadczenie nieprawdy w protokołach rozpraw nie wywarło
wpływu na ostateczny wynik spraw, czyli skazanie sprawców przestępstw, to
należy uznać, że nie została zrealizowania ustawowa przesłanka przestępstwa
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fałszu intelektualnego z art. 271 § 1 k.k., tj. ukierunkowania poświadczenia
nieprawdy co do „okoliczności mającej znaczenie prawne”.
Przy ocenie orzeczeń z art. 271 k.k. można odnieść się do kilku istotnych
kwestii. Po pierwsze, przyjmuje się, że czyn ten jest wykonawany indywidualnie przez podmiot posiadający wymagane przez ustawę cechy, a osoby współdziające tych cech nie mają; dopuszcza się tu więc zarówno współsprawstwo,
pomocnictwo jak i podżeganie. Po drugie, sfałszowanie jedynie części danego
dokumentu np. protokołu powoduje, że cąly dokument staje fałszywy, moment złożenia podpisu na dokumencie nie jest istotny, nie ma także wpływu
na ocenę stan spożycia alkoholu przez sprawcę. Dodać jednak należy, że ocenie poddać także należy jak wprowadzone zmiany przekładały się na wynik
danej sprawy. Po trzecie, istotne jest dokonanie oceny, czy poświadczenie danych okoliczności, nawet w dokumencie nieurzędowym, ma znaczenie prawne i może być podstawą do innych działań. Po czwarte, kategoryczne stwierdzenia w dokumentach potwierdzających realizację obowiązków nałożonych
przez sąd powodują (tu: sprawozdanie kuratora), że nieprawidłowości w tym
zakresie powodują realizację znamion przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Przestępstwo z art. 266 § 2 k.k.
I. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 września
2018 r. , sygn. akt II AKa 169/17, Lex 2690808.
Ujawnić, na gruncie znamion art. 266 § 2 kk, można zatem (i w dawnym i w obecnym stanie prawnym) tylko takie informacje niejawne, które są
formalne opatrzone klauzulami. Innymi słowy „do realizacji znamion typu
zabronionego z art. 266 § 2 kk in principio konieczne jest, aby ujawniona
informacja spełniała materialną definicję in formacji niejawnej (...) oraz aby
była opatrzona klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone” (W Wróbel, D. Zając
w: Kodeks Karny. Część szczególna. Tom II. 5 wydanie. Wolters Kluwer,
str. 630, teza 7c). Na gruncie przedmiotowej sprawy, wobec braku ustalenia,
że oskarżeni ujawnili in formacje niejawne opatrzone klauzulami, o których
mowa, nie można uznać, że przypisane im w wyroku zachowanie stanowiło
realizację znamion przestępstwa z art. 266 § 2 kk, polegającego na ujawnieniu
„tajemnicy służbowej”.
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II. Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 stycznia

2018 r., sygn. akt VIII K 1039/16, Lex 2507931.
1. Do realizacji znamion typu czynu zabronionego z art. 266 § 2 in principio konieczne jest, aby ujawniana informacja spełniała materialną definicję
informacji niejawnej z art. 1 ust. 1 u.i.n. oraz aby była opatrzona klauzulą „
poufne” lub „ zastrzeżone”. W niniejszej sprawie informacje, które M. N. (1)
przekazała R. R. (3) nie posiadały takowych klauzul. Zatem jej odpowiedzialność z art. 266 § 2 k.k. oskarżona mogłaby podlegać, gdyby informację, którą
uzyskała w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a którą ujawniła
narażało na szkodę prawnie chroniony interes.
2. „Druga kategoria obejmuje informacje, które nie są informacjami niejawnymi o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, lecz zostały uzyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego,
a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes. Informacją taką może być informacja nie o wewnętrznej działalności danej instytucji, lecz dotycząca konkretnego obywatela, uzyskana w toku prowadzonego
postępowania (np. sytuacji materialnej, rodzinnej). Ujawnienie takiej informacji osobie nieuprawnionej może narazić interes osoby, której ta informacja
dotyczy, naruszając jej prawnie chronioną sferę prywatności. Możliwość narażenia na szkodę prawnie chronionego interesu musi rzeczywiście wystąpić, nie
wystarcza samo zagrożenie abstrakcyjne”
3. „Niezależnie od informacji niejawnej opatrzonej klauzulą „ poufne”
lub „ zastrzeżone” przedmiotem ochrony na gruncie art. 266 § 2 jest każda
inna informacja, która została uzyskana w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes (publiczny lub indywidualny). Kodeks karny nie precyzuje, jakiego
typu interesy mogą przemawiać za utajnieniem określonych informacji. Określenie zakresu prawnej ochrony tego interesu wymaga wskazania konkretnych
norm prawnych, także o charakterze konstytucyjnym, z których można by
wyinterpretować taką ochronę. Może to być w szczególności art. 51 Konstytucji RP, przewidujący ochronę danych osobowych, czy też art. 47 Konstytucji
RP, przewidujący ochronę życia prywatnego. Artykuł 266 § 2 nie odnosi się
bowiem wyłącznie do prawnie chronionych dóbr jednostek, lecz przedmiotem ochrony tego przepisu może być także interes podmiotów gospodarczych,
osób prawnych czy też interes ponadindywidualny (interes publiczny). W każdym jednak wypadku musi istnieć podstawa prawna w ustawie szczególnej do
przyjęcia prawnej ochrony tego interesu.”
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III. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - II Wydział
Karny z dnia 7 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 14/16, Legalis 1556320.
1. Podmiotem przestępstwa z art. 266 § 2 k.k. może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny (art. 115 § 13 k.k.). Sprawca przestępstwa z art. 266 § 2
musi być funkcjonariuszem publicznym zarówno w chwili ujawnienia informacji, jak i w chwili zapoznawania się z nią.
2. Oczywistym jest, że przepisem art. 266 § 2 KK są chronione wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę służbową, o których funkcjonariusz publiczny - policjant dowiedział się, mimo że nie wykonywał czynności służbowych
w konkretnej sprawie. Prawnie chronionym interesem jest prawidłowość prowadzonego postępowania, bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań operacyjnych.

IV. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie - III Wydział Karny z dnia 26 marca 2019 r.,
sygn. akt III K 357/11, Legalis 2241725.
Na podobną ocenę zdaniem Sądu zasługuje również stopień społecznej
szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu, na który składa się przede
wszystkim rodzaj, charakter oraz wielość naruszonych dóbr, którymi są prawidłowe funkcjonowanie instytucji Policji ( art. 231 § 1 k.k.), ochrona danych
osobowych osób, co do których oskarżony żądał ujawnienia mu informacji
(art. 231 § 1 k.k.), tajemnica służbowa ( art. 266 § 2 k.k.), jak i okoliczności
popełnienia przedmiotowego czynu, które świadczą o lekceważącym stosunku
oskarżonego do obowiązującego prawa i norm społeczno-obyczajowych oraz
wielość zachowań składających się na czyn ciągły.

V. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - X Wydział Karny
Odwoławczy z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt X Ka 408/17,
Legalis 2126184.
1. Pojęcie „ujawnienia” zakłada, że treść przekazywanej informacji niejawnej o określonej klauzuli nie może być wcześniej znana innej osobie. Jeżeli
nastąpi wcześniejsze (inne) przekazanie informacji bądź rozpowszechnienie
100

PRZEGLĄD ORZECZNICZY ...

informacji niejawnych, które są już znane osobie ujawnianej, nie dochodzi do
realizacji znamion czynu zabronionego. Również przekazanie informacji niejawnej, która wcześniej została opublikowana w prasie, nie może zostać uznane
za dokonanie przestępstwa.
2. Wykładnia art. 266 § 2 k.k. przyjęta przez Sąd Rejonowy może doprowadzić do skutków niezgodnych z sensem istnienia tej normy. Na przykładzie
(...) można wskazać, że zgodnie z interpretacją Sądu meriti do czasu zdjęcia
klauzuli poufności możliwe było co najmniej szesnastokrotne popełnienie
tego czynu i to na długo po ukazaniu się newralgicznych artykułów prasowych
z 26-27 listopada 2008 r. Jeżeli bowiem rozerwie się ochronę informacji niejawnej od ochrony jej nośników, to należy przyjąć, że co najmniej każdy z oryginalnych (a może i skopiowanych faksem) egzemplarzy (...) mógł być przedmiotem samodzielnych czynów zabronionych z art. 266 § 2 k.k. Wedle tej
koncepcji, przekazanie w późniejszym czasie różnym dziennikarzom każdego
z pozostałych nośników, które wcześniej nie były okazane nikomu nieuprawnionemu, stanowiłoby kolejny, odrębny czyn zabroniony – skoro dany nośnik,
chroniony odrębnie od zawartej w nim informacji, należałoby uznać za „nowo
ujawniony”. Nie prowadziłoby to jednak do zapewnienia ochrony żadnej informacji niejawnej. Informacja została już przecież upubliczniona i szczególna
ochrona dalszych egzemplarzy jej nośników była w praktyce bezcelowa.

VI. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach - VI Wydział Karny
Odwoławczy z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt VI Ka
549/15, Legalis 2035569.
Nie przekonują wywody o przyjęciu, ze występek z art. 266 § 2 k.k. jest
lex specialis do art. 231 § 1 k.k.. Nie jest tożsamym, ani szerszym, a obejmującym cały zakres, pojęcie działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, z możliwością narażenia na szkodę prawnie chroniony interes poprzez
ujawnienie informacji, o której mowa w art. 266 § 2 k.k., zakresy tych pojęć
jedynie w części się krzyżują
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VII. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie - IV Wydział Karny z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt IV K 335/12, Legalis
2102054.
1. Funkcjonariusze publiczni ujawniali członkom grupy informacje, które uzyskali w związku z wykonywaniem czynności służbowych dotyczące tras
i terminów kontroli patroli Straży Granicznej zachowanie ich należało kwalifikować także z art. 266 § 2 k.k.. Ujawnienie bowiem przez nich wskazywanych
wyżej informacji mogło narazić na szkodę i zdaniem Sądu narażało prawnie
chroniony interes państwa. Posiadanie bowiem przez przemytników takich
informacji umożliwiało im dokonywanie przemytu a funkcjonariuszom Straży Granicznej nie podległym korupcji uniemożliwiało skuteczne wykonywanie swoich działań w postaci wykrywania i zapobiegania przemytom. Oskarżenie działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie powielając
przestępcze zachowania ( art. 12 k.k.) oraz czyniąc sobie z przyjmowanych
korzyści stałe źródło dochodu, a także działając w grupie przestępczej (art. 65
§ 1 k.k.).
2. W ocenie Sądu M. B. (4) zachowaniem swoim wyczerpał dyspozycję
wyłącznie art. 266 § 2 k.k.. Nie podzielając kwalifikacji prawnej proponowanej przez prokuratora sąd miał na uwadze utrwalone stanowisko komentatorów zawarte w „Kodeksie Karnym Komentarz Lex, Część Szczególna” pod
redakcją naukową A. Z. (2), tom II wydanie 4 str. (...), W. 2013 r., gdzie
stwierdzono, że może nastąpić zbieg pomiędzy art. 266 § 2 a art. 231 k.k.
określającym przestępstwo urzędnicze. W przypadku zbiegu z typem podstawowym przestępstwa urzędniczego, przestępstwo ujawnienia tajemnicy służbowej ma charakter lex specialis, nie stosuje się w takim przypadku kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy. W zbiegu tym natomiast mogą się znaleźć
art. 231 § 2 k.k. oraz art. 266 § 2 k.k.

VIII. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - II Wydział Karny z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt II AKa 175/13,
Legalis 2108812.
Oczywiście nieuprawnione było zaś twierdzenie apelującego obrońcy, jakoby zachowanie funkcjonariusza policji, który ujawniał wobec członka grupy
przestępczej szczegóły działań policji podejmowanych wobec owej grupy, nie
było równoznaczne z penalizowanym w art. 266 § 2 k.k., ujawnieniem przez
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funkcjonariusza publicznego osobie nieuprawnionej informacji, którą uzyskał
w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może
narazić na szkodę prawnie chroniony interes. Nie budziło bowiem wątpliwości,
że informacje, jakie posiadał funkcjonariusz policji, a które dotyczyły działań operacyjnych organów ścigania nie były – jak twierdził apelujący obrońca – informacjami rutynowo udzielanymi przez policję wszystkim pytającym;
z całą pewnością oskarżony Ł. L. (1) nie był uprawniony do ich uzyskania,
a ujawnienie mu owych informacji stwarzało choćby potencjalne zagrożenie
dla prawnie chronionego interesu publicznego, powodowało bowiem ryzyko,
że sprawcy przestępstw nie zostaną ujęci i unikną odpowiedzialności karnej.
Analiza wyroków dotyczących art. 266 § 2 k.k. prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, należy kwalifikować ujawnienie informacji opatrzonych klauzulami „poufne” lub „zastrzeżone”, brak nadania owych klauzul
uniemożliwia określenie czy doszło do popełnienia przestępstwa. Po drugie,
podmiot przestępstwa musi funkcjonariuszem publicznych zarówno w chwili
ujawnienia informacji jak i w chwili zapoznawania się z nią. Po trzecie, uzyskana informacja nie może być wcześniej znana innej osobie. Po czwarte, może
dojść do zbiegu kumulatywnego przestępstwa z art. 266 § k.k. z przestępstwem
z art. 231 k.k., zakresy pojęć, w szczególności dotyczące elementu szkody, co
najmniej bowiem się częściowo krzyżują.
4.3. Orzeczenia dotyczące
ochrony funkcjonariusza publicznego

Przestępstwo z art. 222 k.k.
I. Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach - II Wydział Karny
z dnia 30 sierpnia 2019 r., sygn. akt II K 585/18, Legalis
2243777.
Skoro przeprowadzone dowody nie dały podstawy do stwierdzenia, że
oskarżony miał świadomość, że pokrzywdzony jest policjantem – funkcjonariuszem publicznym, z opisu przypisanego czynu należało wobec tego wyeliminować, że chodziło o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i czyn z art. 222 § 1 k.k.
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II. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11

kwietnia 2019 r., sygn. akt III KK 33/18, OSNKW 2019
nr 8, poz. 43, str. 16.
Użyty w art. 222 § 1 KK zwrot „w związku z pełnieniem czynności służbowych” należy rozumieć jako powiązanie zachowania sprawcy z konkretną czynnością podejmowaną lub wcześniej wykonaną przez funkcjonariusza
w ramach przysługujących mu kompetencji; jeśli postąpienie funkcjonariusza
ma charakter bezprawny, często pozorujący legalną czynność służbową, a więc
stanowi w znaczeniu negatywnym coś więcej niż „niewłaściwe zachowanie”,
o którym mowa w § 2 art. 222 KK, to wykluczone jest postrzeganie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza w perspektywie art. 222 KK.

III. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - II Wydział Karny z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt II AKa 40/18, Legalis
1768471.
1. Sąd okręgowy ocenę wyjaśnień oskarżonego oparł nie tylko na ich
ocenie w kontekście wewnętrznej spójności, konsekwencji i logiki, ale oceniając je kompleksowo dokonał także analizy zeznań świadków, w szczególności
pokrzywdzonych i przedstawił wnioski płynące z tej analizy. Wnioski te były
rezultatem w pełni prawidłowej, respektującej zasady wskazane w art. 7 KPK
oceny, po dokonaniu której sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku jasno
wskazał które z dowodów uznał za wiarygodne, a którym nie nadał waloru wiarygodności, przedstawiając jednocześnie motywy tak sformułowanych
ocen. Analiza postępowania sądu I instancji nie pozostawia zatem wątpliwości
co do tego, że nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów zawierających normy nakazujące lub zakazujące działań na niekorzyść którejkolwiek
strony postępowania.
2. Wymierzając karę 1 roku pozbawienia wolności wobec sprawcy
6-krotnie uprzednio karanego za umyślne występki, który zaatakował funkcjonariusza służby więziennej w trakcie konwojowania go na terenie aresztu
śledczego, sąd prawidłowo uznał, że karą rodzajowo adekwatną do tego zachowania, polegającego na kopnięciu pokrzywdzonego w klatkę piersiową, po
którym miało miejsce zachowanie oskarżonego nieobjęte zarzutem, podjęte
po popełnieniu przestępstwa, wskazujące na natężenie złej woli oskarżonego,
tj. pchnięcie w kierunku funkcjonariuszy, w tym pokrzywdzonego, wózka do
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rozwożenia posiłków oraz rzucenie w ich stronę siedziskiem krzesła, będzie
kara pozbawienia wolności. Odnosząc się zaś do wymiaru kary – 1 rok pozbawienia wolności, mając na uwadze ustawowe zagrożenie karą od 1 miesiąca do
trzech lat pozbawienia wolności, w żadnej mierze nie można uznać, że wymierzona kara jest karą surową.

IV. Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI Ka 3/17, Legalis 1846219 .
Działanie sprawy polegające na zastosowaniu przemocy wiążącej się
z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (lub osoby
przybranej mu co pomocy) realizujące jednocześnie znamiona przestępstwa
z art. 224 § 1 i 2 k.k. oraz w art. 222 § 1 k.k. stanowi jedno przestępstwo
kwalifikowane z tych przepisów pozostających w zbiegu kumulatywnym (art.
11 § 2 k.k.).

V. Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 10 czerwca
2016 r., sygn. akt II Ka 287/16, Legalis 1846232.
Zważywszy, że w sprawie niniejszej oskarżony szarpał się z policjantami,
odpychał ich, kopał itp. W celu zmuszenia ich do odstąpienia od jego zatrzymania, a w tym samym czasie wypowiadał pod ich adresem słowa wulgarne
i obraźliwe, w ocenie Sądu Okręgowego nie ma żadnych podstaw do przyjęcia,
iż by stosowane w tym samym czasie akty przemocy wobec funkcjonariuszy
publicznych podjęte w wyżej wymienionym celu i wypowiadane pod ich adresem zniewagi mogły być uznane za ten sam kompleks uzewnętrznionych
zachowań, a tym samym do uznania ich za ten sam czyn w rozumieniu art. 11
§ 1 k.k. Są to różne, dające się wyodrębnić zachowania - zatem oddzielne czyny wyczerpujące znamiona ustawowe przestępstw, tj. jedno z art. 222 § 1 k.k.
w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., zaś drugie z art. 226 § 1 k.k..
Zważywszy na fakt, że oskarżony znieważał wyżej wymienionych funkcjonariuszy przede wszystkim w początkowej fazie zajścia, zaś w dalszej kolejności
jego działania stały się coraz bardziej agresywne, sąd odwoławczy doszedł do
przekonania, że były to dwa zupełnie różne zachowania spowodowane odrębnymi impulsami woli oskarżonego, stanowiące oddzielne czyny i oddzielne
przestępstwa.
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VI. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - II Wydział Karny z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II AKa 210/14, Legalis
1049694.
1. Dla przyjęcia zamiaru zabójstwa kluczowym zagadnieniem jest ustalenie czy oskarżony posługując się bronią palną z magazynkiem załadowanym
ostrą amunicją nacisnął na spust. Materiał dowodowy, w tym zeznania pokrzywdzonego, nie pozwalał na takie ustalenie. A zatem skoro brak podstaw
do ustalenia, iż oskarżony podjął działania zmierzające bezpośrednio do dokonania zabójstwa, brak tym samym podstaw do przyjęcia jego odpowiedzialności za usiłowanie zabójstwa.
2. Dokonując oceny materiału dowodowego w procesie karnym sąd
związany jest regułami tego procesu wynikającymi z przepisów kodeksu postępowania karnego. Aby poczynić konkretne ustalenie zgromadzone dowody
w sprawie nie mogą pozostawiać żadnych wątpliwości.
3. Występujące w art. 223 KK pojęcie „ używa” jest pojęciem o węższym
zakresie od zakresu „ posługuje się”. Posługiwanie się bronią palną obejmuje
wszelkie manipulowanie nią w tym okazywanie jej. Każda forma demonstrowania broni palnej dla wyrażenia obawy i poczucia zagrożenia jest formą posługiwania się. Użyciem broni palnej jest oddanie z niej strzału jak też próba
oddania strzału poprzez naciśnięcie na spust nie przeładowanej broni palnej.
4. Przepis art. 222 § 1 KK zawiera złożony przedmiot ochrony. Przepis
ten chroni prawidłową działalność instytucji państwowej lub samorządowej
wymagającej wolnej od napaści aktywności funkcjonariusza publicznego pełniącego swoje obowiązki służbowe lub aktywności osoby przybranej funkcjonariuszowi do pomocy, a także nietykalność cielesną samego funkcjonariusza
publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy jako wartość związaną ściśle
z godnością osoby ludzkiej. Naruszenie nietykalności cielesnej nie wymaga
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

VII. Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt VI Ka 469/13, Legalis 1846233.
Oskarżony został uznany winnym użycia przemocy polegającej na szarpaniu i kopaniu po nogach funkcjonariusza Policji w celu zmuszania go do
zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania, przy czym naruszył
nietykalność cielesną tego funkcjonariusza a nadto tego, że w tym samym
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miejscu i czasie znieważył on interweniujących funkcjonariuszy policji słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Zachowaniem swoim oskarżony
wyczerpał ustawowe znamiona przestępstw z art. 224 § 2 k.k., z art. 222 § 1
k.k. i z art. 226 § 1 k.k.. Zachowanie oskarżonego stanowiło jeden czyn zatem
Sąd Rejonowy trafnie przyjął zbieg kumulatywny wskazanych wyżej przepisów
stosując dyspozycje art. 11 § 2 k.k.

VIII. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie - II Wydział Karny z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 273/12, Legalis
733813.
Pojęcie „używa przemocy wobec osoby” podlega szerokiej wykładni. Już
tylko naruszenie nietykalności cielesnej może być użyciem przemocy wobec
osoby. Jednakże dla takiego uznania konieczne jest wykazanie, że w wyniku
zachowania sprawcy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, odpowiednio ukierunkowanego, przy tym albo faktycznie obezwładniającego osobę pokrzywdzoną, albo też mającego na celu skłonienie jej (zmuszenie) do przedsięwzięcia przez nią określonych działań (bądź ich zaniechania).

IX. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt VIII Ka 1037/12, Legalis 1588010.
1. Zachowanie oskarżonego, który najpierw wyraźnie zasygnalizował
możliwość jazdy do przodu, a następnie uczynił to w sposób umożliwiający
pokrzywdzonemu ukrycie się w samochodzie, rodzi poważne wątpliwości, czy
działał on w zamiarze bezpośrednim, w rozumieniu art. 223 § 1 k.k. oraz, czy
chciał wyrządzić krzywdę. Tym bardziej, że - jak ocenił to sam pokrzywdzony uderzenie w radiowóz policyjny nie było zbyt mocne. Wątpliwości te, zgodnie
z dyspozycją art. 5 § 2 k.p.k., należało rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego.
2. Sprawca, który dokonując czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, używa samochodu w sposób stanowiący poważne zagrożenie dla
ich życia lub zdrowia, nie wypełnia swoim działaniem znamion przestępstwa
z art. 223 k.k. Zachowanie takiego sprawcy należy rozpatrywać, w zależności
od okoliczności czynu, w granicach zagrożenia ustawowego przewidzianego
dla podstawowego typu przestępstwa określonego w art. 222 § 1 KK lub 224
k.k..
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X. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 24
czerwca 2010 r., sygn. akt II K 145/10, OSNwSK 2010 nr 1,
poz. 1269.
1. W uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji utrzymującym w mocy
zaskarżone rozstrzygnięcie należy ustosunkować się do każdego z zarzutów
i wniosków apelacji, podając, które z nich uznano za zasadne albo niezasadne
oraz wskazać, czym ostatecznie kierował się ten sąd wydając taki, a nie inny
wyrok. Nie ma zaś konieczności powielania akceptowanej argumentacji przytoczonej już przez sąd a quo.
2. Zwrot normatywny „narusza nietykalność cielesną” obejmuje, wszelkie możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną drugiej osoby,
w tym również popchnięcie (odepchnięcie).
3. Naruszenie reguł dowodowych określonych w treści art. 7 KPK jest
możliwe przez sąd odwoławczy tylko wówczas, gdy sąd ten ocenia dowody
przeprowadzone w instancji odwoławczej, natomiast wówczas, gdy tenże sąd
weryfikuje ocenę dokonaną przez sąd meriti, należy w skardze kasacyjnej,
w istocie, wykazać wadliwość argumentacji sądu odwoławczego w zakresie takiej oceny, albo też brak takiej argumentacji.

XI. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 2003 r., sygn. akt II AKa 259/03, Legalis 64688.
Stosowanie kwalifikacji kumulatywnej z art. 11 § 2 k.k. w wypadku wyczerpania przez oskarżonego znamion zarówno przepisu art. 222 § 1 k.k., jak
i art. 224 § 2 k.k. uzasadnione jest również tym, że czyn określony w art.
224 § 2 k.k. jest przestępstwem formalnym bezskutkowym i uwzględnienie
w kwalifikacji prawnej normy art. 222 § 1 k.k. stanowi istotne dopełnienie
prawnomaterialnej oceny podjętego przez sprawcę działania.
Z wyszczególnionych orzeczeń należy uwypuklić kilka kwestii. Po pierwsze, sprawca musi mieć świadomość, że dana osoba jest funkcjonariuszem publicznych, aby zakwalifikować czyn z art. 222 k.k.. Po drugie, często przy ocenie czynu, wskazuje się na szczególne natężenia złej woli sprawcy względem
funkcjonariusza publicznego. Po trzecie, często pojawia się zbieg przepisów
z art. 224 § 2 i 226 k.k., jednak każdy czyn rozpatrywany jest indywidualnie.
Po czwarte, przy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza nie jest
wymagany rozstrój zdrowia czy naruszenie czynności narządu ciała. Po piąte,
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zwrot „naruszenie nietykalności cielesnej” obejmuje wszelkie możliwe sposoby
igerencji sprawcy w nietykalność cielesną funkcjonariusza, w tym również poprzez popchnięcie czy odepchnięcie.

Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k.
I. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - II Wydział Karny z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt II AKa 186/17, Prok.i Pr.
2018/3/21.
1. W przypadku sprawców nietrzeźwych ustawodawca nie daje prymatu
rzeczywistym procesom myślowym następującym w umyśle sprawcy - w sensie
precyzji przewidywania, planowania i kierowania każdym szczegółem działania
- jak to ma miejsce w przypadku osoby trzeźwej, pozostającej w danej chwili
w równowadze emocjonalnej. Zwraca uwagę przede wszystkim na obiektywnie pojmowane mechanizmy działania i normalne, zrozumiałe i przewidywalne dla zwykłego człowieka powiązania przyczynowo - skutkowe. Ograniczenia
percepcji i samokontroli, naturalne w przypadku podlegania wpływowi substancji psychoaktywnych (np. alkoholu) nie mają wpływu na oceny jurydyczne. Czytelnym tego wyrazem jest treść normy art. 31 § 3 k.k..
2. Do znamion przestępstwa z art. 224 § 2 k.k. nie należy uniemożliwienie wykonania prawnej czynności służbowej. Ustawodawca nie wymaga, aby działanie sprawcy stanowiło środek gwarantujący mu przewagę nad
funkcjonariuszem i zapewniający, że czynność urzędowa zostanie definitywnie
udaremniona.
3. W przypadku sprawców nietrzeźwych ustawodawca nie daje prymatu rzeczywistym procesom myślowym następującym w umyśle sprawcy w sensie precyzji przewidywania, planowania i kierowania każdym szczegółem działania - jak to ma miejsce w przypadku osoby trzeźwej, pozostającej
w danej chwili w równowadze emocjonalnej. Zwraca uwagę przede wszystkim
na obiektywnie pojmowane mechanizmy działania i normalne, zrozumiałe
i przewidywalne dla zwykłego człowieka powiązania przyczynowo-skutkowe.
Ograniczenia percepcji i samokontroli, naturalne w przypadku podlegania
wpływowi substancji psychoaktywnych (np. alkoholu) nie mają wpływu na
oceny jurydyczne. Czytelnym tego wyrazem jest treść normy art. 31 § 3 KK,
mającej pełne zastosowanie wobec oskarżonego działającego w stanie upojenia
alkoholowego prostego.
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4. Uderzenie nożem o długim ostrzu w klatkę piersiową, z dużą siłą
a po wbiciu przemieszczenie ostrza w ranie - świadczą jednoznacznie o zamiarze bezpośrednim spowodowania śmierci, co musiało być oczywiste także dla
osoby nietrzeźwej.

II. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie - II Wydział Karny
z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt II Ka 297/15, Legalis
1364695.
Dla ustalenia możliwości przypisania oskarżonemu przestępstwa z art.
224 § 2 k.k. znaczenie ma to, czy słowa wypowiedziane przez oskarżonego realizują znamiona groźby bezprawnej definiowanej w art. 115 § 12 k.k., zgodnie z którym groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art.
190 (a więc groźba popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego lub
szkodę osoby najbliższej), jak i groźba spowodowania postępowania karnego
lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby
najbliższej; natomiast nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego
przestępstwem.

III. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - II Wydział
Karny z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt II AKa 467/14,
Legalis 1186620.
Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k., określane mianem oporu władzy, jako
skierowane przeciwko działalności instytucji państwowych nacechowane jest
istotnym stopniem społecznej szkodliwości.

IV. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia
29 października 2013 r. V KK 230/13, Legalis 877808.
Nie można nie zauważyć, że kierowanie rozpędzonego pojazdu na interweniującego policjanta stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego
życia. Taka sytuacja występuje przy mijaniu blokady, przy której rozstawiona
jest kolczatka. W sytuacji gdy wolny fragment drogi znajduje się jedynie przy
interweniującym funkcjonariuszu, a kierowca wykorzystuje tę okoliczność,
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kierując pojazd w to miejsce, to przy takich ustaleniach nie można mieć wątpliwości, że czyn osoby kierującej pojazdem wyczerpuje znamiona typu określone w art. 224 § 2 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k.

V. Wyrok Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 6 września 2013 r., sygn. akt II Ka 379/13, Legalis 1580229.
1. Przemoc, o której mowa w przepisie art. 224 § 2 k.k. może być skierowana nie tylko przeciwko osobie reprezentującej dany organ, lecz może mieć
także charakter pośredni, tzn. może być nakierowana na osobę funkcjonariusza, bądź na inną osobę. Może być ukierunkowana także na przedmiot, ponieważ przepis nie wymaga, by była to przemoc wobec osoby.
2. Pisemne motywy niniejszego wyroku sporządzone zostały w taki sposób, że uniemożliwiały pełną kontrolę zaskarżonego orzeczenia i jednoznaczne
wypowiedzenie się, co do słuszności, bądź niesłuszności stawianych w apelacji
zarzutów. Tym samym należało przyjąć, że w sprawie nastąpiła tego rodzaju
obraza przepisu art. 424 § 1 KPK, która uniemożliwiła kontrolę odwoławczą
orzeczenia, a tym samym musiała skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku.
VI. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego

2006 r., sygn. akt II AKa 15/06, OSAKat 2006 nr 2, poz. 4.
1. Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. popełnione w formie przemocy jest
podobne do czynu z art. 159 k.k., co w konsekwencji rodzić musi przyjęcie
odpowiedzialności w warunkach recydywy z art. 64 k.k., o ile spełnione zostaną pozostałe ku temu warunki.
2. Współsprawca działający w ramach animus auctoris nie musi bezpośrednio realizować czynności czasownikowej danego typu czynu, niemniej
jednak musi sam wykonać określoną czynność, która stanowi istotny wkład
w realizację tego czynu, a więc taką, która pozwala hipotetycznie przyjąć, że
przez odstąpienie współdziałającego, czyn w ogóle nie byłby popełniony lub
popełniony w inny sposób. Tym samym przy ocenie współsprawstwa nacisk
położyć należy na charakterze przestępczego porozumienia, jego związku z planem i podziałem ról oraz istotności działania z punktu widzenia skutecznej
realizacji wspólnego zamiaru.
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VII. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11
kwietnia 2002 r. II AKa 16/02, Legalis 56596.
Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. popełnia sprawca, który stosuje przemoc
lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo
osobę przybraną mu do pomocy do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Przemoc lub groźba bezprawna jest w tym wypadku narzędziem oddziaływania na psychikę indywidualnie oznaczonych osób.
Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. ma charakter bezskutkowy. Jest dokonane
w chwili zrealizowania przez sprawcę określonych w nim czynności sprawczych. Ma charakter kierunkowy, a więc może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.
Przy analizie orzeczeń dotyczących art. 224 § 2 k.k. istotne są następujące konkluzje. Po pierwsze, ustawodawca nie wymaga, aby działanie sprawcy
stanowiło środek gwarantujący mu przewagę nad funkcjonariuszem i zapewniający, że czynność urzędowa zostanie definitywnie udaremniona. Po drugie,
czy ocenie czynu istotne jest, czy wypowiedziane przez sprawcę słowa noszą
cennych groźby karalnej z art. 115 § 12 k.k.. Po trzecie, przestępstwo to nacechowane jest istotnym stopniem społecznej szkodliwości.

Przestępstwo z art. 226 k.k.

I. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 14 grudnia
2017 r., sygn. akt III KK 473/17, Legalis 1706090.
Kontroler biletów oraz inne pokrzywdzone osoby nie były funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Zgodzić się należy
ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 25
września 2013 r., sygn. I KZP 9/13: „osoba uprawniona na podstawie art. 33a
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz.
1173 ze zm.) do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu
w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, nie jest funkcjonariuszem publicznym
w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k.”.
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II. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 22 czerwca
2017 r., sygn. akt IV KK 194/17, Legalis 1632718.
Podobieństwo przestępstw, o którym mowa w art. 115 § 3 k.k., opiera się
na trzech alternatywnych cechach; jedną z nich jest jednorodzajowość. Biorąc
pod uwagę, że podstawą ustalenia przynależności porównywanych typów przestępstw do tego samego rodzaju może być każde z atakowanych nimi dóbr, bez
znaczenia czy mieści się ono w głównym, czy ubocznym przedmiocie ochrony,
należy stwierdzić: skoro przedmiotem ochrony czynu z art. 226 § 1 k.k. jest
obok prawidłowego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych również godność funkcjonariusza publicznego, a dobrem chronionym
na gruncie art. 216 k.k. jest godność człowieka, to nie ulega wątpliwości, że
przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 216 k.k. są podobne w rozumieniu art.
115 § 3 k.k.

III. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba
w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl
68/16, Legalis 1641646.
1. O kwalifikacji danego czynu jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowego decydują przepisy prawne. Natomiast oczywistość popełnienia takiego
czynu ma charakter ocenny. Oczywistość popełnienia czynu nie została zdefiniowana w ustawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015
r. poz. 355 ze zm.), gdyż każdorazowo musi ona znajdować potwierdzenie
w okolicznościach indywidualnej sprawy. Pojęcie to należy rozumieć jako dające się ustalić w sposób niewątpliwy, bezsporny, pewny i niebudzący wątpliwości. Każdorazowo zatem „oczywistość” musi znajdować potwierdzenie
w okolicznościach faktycznych i można mówić o niej jedynie wówczas, gdy
taki, a nie inny przebieg zdarzeń wynika z ustalonych okoliczności w sposób
tak ewidentny, że wykluczone jest rozważanie innych wariantów.
2. Osoby egzekwujące przestrzegania prawa same muszą przede wszystkim przestrzegać prawa. Winny więc to być osoby cieszące się autorytetem
w społeczeństwie, respektujące normy zasad współżycia społecznego, dotrzymujące roty ślubowania. Muszą więc znajdować się poza wszelkimi podejrzeniami o to, iżby miały łamać prawo. Powyższe prowadzi do konkluzji,
iż policjant, któremu postawiono zarzut dotyczący oskarżenia o popełnienie
przestępstwa znieważenia funkcjonariusza w związku z pełnionymi przez niego
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czynnościami służbowymi, traci przymiot „nieskazitelności charakteru”. Stąd
też pozostawanie w służbie policjanta, który nie legitymuje się powyższym
przymiotem, narusza ważny interes służby. Powyższa sytuacja rzutuje na powstanie negatywnego wizerunku Policji w odbiorze społecznym, co przekłada
się na utratę zaufania do organów Państwa - godząc w interes publiczny.
IV. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia

28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I KZP 24/15, OSNKW 2016
nr 7, poz. 42, str. 1.
Ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przyznana
lekarzowi w art. 44 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) oraz w art. 5 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 757 ze zm.) nie obejmuje sytuacji innych, niż udzielanie pomocy doraźnej (a więc udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych) lub pomocy lekarskiej wtedy, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych wypadkach
niecierpiących zwłoki. Za wykonywanie czynności w tym zakresie uznać
trzeba także działanie zmierzające bezpośrednio do ich udzielenia od chwili
odebrania zindywidualizowanego wezwania do ich udzielenia lub od chwili
podjęcia przez lekarza stosownych działań z własnej inicjatywy. Ta ochrona prawna nie obejmuje okresu pełnienia przez lekarza dyżuru w szpitalnym
oddziale ratunkowym, jeśli polega on tylko na oczekiwaniu na wezwanie do
wyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego.
V. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015

r., sygn. akt SK 70/13, Dz.U. 2015, poz. 234.
TK orzeka, że art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego dokonane niepublicznie, jest zgodny
z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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VI. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 8 listopada
2011 r., sygn. akt II KK 93/11, Prok. i Pr. 2012/5/6.
Językowa wykładnia przepisu art. 226 § 1 k.k. prowadzi do oczywistego wniosku, że w przeciwieństwie do przepisów art. 226 § 3 k.k. i art. 135
§ 2 k.k., przewidujących odpowiedzialność karną odpowiednio za znieważenie
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera on znamienia publicznego działania jako warunku
karalności za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Zarówno wykładnia
językowa, odwołująca się do treści przepisu art. 226 § 1 k.k. oraz a contrario
do przepisów art. 226 § 3 i 135 § 2 k.k., a także wykładnia historyczna związana z postępowaniem legislacyjnym, prowadzą do wniosku, iż publiczność
działania nie jest znamieniem przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U.
Nr 122, poz. 782).

VII. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 października 2008 r., V KK 127/08, Legalis 186614.
Z opisu przypisanego skazanemu czynu jednoznacznie wynika, że zarzucono mu znieważenie funkcjonariusza publicznego jedynie w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Tak więc, w świetle omówionego
judykatu Trybunału Konstytucyjnego, nie można przyjąć, że skazany dopuścił
się zachowania, które w dniu orzekania w sprawie zawierało znamiona czynu
zabronionego z art. 226 § 1 KK (choć wyraz ustawowy treść tego wyroku znalazła dopiero w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008
roku o zmianie ustawy - kodeks karny (Dz.U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782).
Jednocześnie jednak zbyt daleko idące byłoby uwzględnienie wniosku obrony
o uniewinnienie skazanego. Należy bowiem dostrzegać to, że zachowanie będące przedmiotem postawionego zarzutu może wyczerpywać znamiona również innego czynu zabronionego - art. 212 § 1 k.k. W tej sytuacji, uniewinnienie stworzyłoby stan powagi rzeczy osądzonej, co definitywnie, a jednocześnie
przedwcześnie i bezzasadnie pozbawiłoby pokrzywdzoną, a także prokuraturę
(w trybie art. 60 § 1 k.p.k.) możliwości ścigania sprawcy.
Analiza orzeczeń dotyczących znieważenia funkcjonariusza publicznego
prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, istnieje podobieństwo
pomiędzy przestępstwem z art. 226 k.k. a 216 k.k., pomimo, że przedmiot
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ochrony w przypadku znieważenia funkcjonariusza publicznego rozszerza się
o prawidłowość funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych.
Po drugie, za kontrowersyjne uznać należy twierdzenie zawarte w postanowieniu SN z 2016 r., że tylko bezpośrednie przeprowadzanie czynności medycznych może wiązać się ze znieważeniem. Po trzecie, znieważenie może nastąpić
we wszystkich możliwych formach, tak jak dla przestępstwa z art. 216 k.k.
Z przedmiotowych orzeczeń wynika, że uznanie za funkcjonariusza publicznego wymaga przeprowadzenia złożonej analizy, nie tylko samego pojęcia
funkcjonariusza publicznego, ale również wszystkich niezbędnych okoliczności wpływających na ostateczny kształt orzeczenia. Przy kwalifikacji poszczególnych czynów zabronionych realizacja znamion w powiązaniu z pojęciem
funkcjonariusza pozwala na sprawną, choć niełatwą, ocenę danego czynu.
4.4. Analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt SK 52/08

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn.
akt SK 52/08, Dz.U. 2010 nr 117, poz. 790, str. 9684.
Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym wyroku orzekł, że art. 231
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553,
ze zm.) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Stan faktyczny sprawy przebiegał następująco. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna Henryka Hyły z 20 maja 2008 r.
Skarżący wystąpił o zbadanie czy, art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.; dalej: k.k.) jest zgodny
z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Skarga konstytucyjna została wniesiona w związku z następującym stanem faktycznym. Wyrokiem z 3 marca 2003 r. (sygn.
akt II K 637/03) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał oskarżonego Henryka H. za winnego tego, że 18 kwietnia 2008 r. w Rybniku jako Naczelnik
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, nie będąc
uprawnionym do prowadzenia czynności służbowych w sprawie Prokuratury
Okręgowej w Gliwicach o sygn. akt V Ds. 5/03, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że po uprzednim podjęciu działań mających na celu
doprowadzenie do spotkania z Grzegorzem Sz., podejrzanym o popełnienie
przestępstwa z art. 229 § 2 K.K., doprowadził do takiego spotkania 18 kwietnia 2003 r., w zajmowanym przez siebie pomieszczeniu służbowym Komendy
Miejskiej Policji w Rybniku. W trakcie spotkania, z uwagi na treść i formę
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rozmowy przeprowadzonej z Grzegorzem Sz., usiłował doprowadzić do zmiany wyjaśnień, złożonych przez podejrzanego w ww. postępowaniu przygotowawczym, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, przez
co wyczerpał znamiona występku z art. 231 § 1 k.k.. Za to - na mocy tego
przepisu, przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k.. - sąd wymierzył oskarżonemu
grzywnę w kwocie 100 stawek dziennych, ustalając jej wysokość na kwotę 20
złotych oraz na mocy art. 41 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego środek karny
w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej na okres 1 roku.
Od powyższego wyroku obrońca oskarżonego wniósł apelację, zarzucając
obrazę przepisów prawa materialnego (art. 231 § 1 k.k.) polegającą na przyjęciu, że spotkanie z Grzegorzem Sz. w pomieszczeniu służbowym Komendy
Miejskiej Policji oraz przeprowadzenie z nim rozmowy mającej - w ocenie
sądu - doprowadzić do zmiany złożonych wyjaśnień, „które to działanie miało
prowadzić na szkodę interesu publicznego i prywatnego”, stanowi wypełnienie
znamion czynu zabronionego, określonego w art. 231 § 1 k.k., podczas gdy
dla realizacji znamion czynu z wymienionego przepisu niezbędnym jest wskazanie, jakiego rodzaju uprawnienia przekroczył funkcjonariusz publiczny oraz
stwierdzenie, w jaki sposób podjęte działanie skierowane było przeciwko interesowi publicznemu lub prywatnemu, co w żaden sposób nie zostało wykazane
zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a zarówno oskarżyciel, jak i sąd
pierwszej instancji, nie skonkretyzowali ani rodzaju przekroczonych uprawnień czy też źródła ich pochodzenia, ani też sposobu w jaki działanie oskarżonego miałoby prowadzić do naruszenia interesu publicznego lub prywatnego.
Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział V Karny Zamiejscowy w Wodzisławiu,
wyrokiem z 21 stycznia 2008 r. (sygn. akt V Ka 359/06) zaskarżony wyrok
utrzymał w mocy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy uznał, że
analiza materiału dowodowego dokonana przez Sąd Rejonowy była prawidłowa i stwierdził, że w świetle tego materiału dowodowego nie ulega wątpliwości,
iż oskarżony dopuścił się przypisanego mu przestępstwa.
W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi, że niezgodność art. 231 § 1 k.k..
z art. 42 ust. 1 Konstytucji wynika z braku wymaganej konstytucyjnie precyzji
w określeniu znamion czynu zabronionego. Zgodnie bowiem z zasadą nullum
crimen sine lege znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary powinny być
określone w akcie normatywnym o randze ustawy. Skarżący przywołał stanowisko SN wyrażone w wyroku z 23 kwietnia 1977 r., sygn. akt VI KRN 70/77
(OSNKW nr 6/1977, poz. 63). We wspomnianym wyroku SN stwierdził, że
do przypisania przestępstwa określonego w art. 246 K.K.69- stanowiącego
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odpowiednik obecnie obowiązującego art. 231 k.k.. - niezbędne jest ustalenie
podstawy i zakresu uprawnień oraz obowiązków funkcjonariusza publicznego.
Dopiero po ustaleniu tych kwestii możliwe jest stwierdzenie, czy działanie lub
też zaniechanie sprawcy wyczerpało wszystkie znamiona czynu zabronionego
przewidziane w art. 246 K.K.69. Skarżący zaznaczył, że zakres obowiązków
funkcjonariusza publicznego na określonym stanowisku wyznaczają aktualnie
nie tylko akty prawa powszechnie obowiązującego, lecz również normy zawarte w wewnętrznych regulaminach, instrukcjach itp. Zdaniem skarżącego, taki
stan prawny powoduje, że zaskarżony przepis k.k. nie spełnia konstytucyjnego nakazu ustawowego określenia znamion czynu zabronionego pod groźbą
sankcji karnej. Skarżący zaznaczył, że norma prawa karnego powinna w stopniu maksymalnie precyzyjnym określać nie tylko zakres odpowiedzialności,
lecz także pozostałe znamiona czynu zabronionego, takie jak zakres określenia
naruszenia interesu czy też precyzyjne ustalenie granic, norm i rygorów działania funkcjonariusza publicznego.
Prokurator Generalny w piśmie z 22 grudnia 2008 r. przedstawił stanowisko w sprawie, wnosząc o stwierdzenie, że art. 231 § 1 k.k.. w zakresie, w jakim odwołuje się do pozakodeksowych źródeł niedopełnionych obowiązków
i przekroczonych uprawnień, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Prokurator Generalny stwierdził, że dla zbadania konstytucyjności zaskarżonego
przepisu konieczne jest rozstrzygnięcie, jaka jest jego „rzeczywista zawartość
normatywna”. Zaznaczył, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TK na
treść konkretnej normy prawnej składa się nie tylko literalne brzmienie zaskarżonego przepisu, ale i jego systemowe uwarunkowanie, przyjęte poglądy
doktryny oraz ukształtowana w tej materii linia orzecznicza, w tym przede
wszystkim judykatura SN. Wskazał również, że czyn zabroniony polegający na
nadużyciu władzy przez funkcjonariusza publicznego można wprowadzić do
ustawy przy zastosowaniu jednej z trzech metod: kazuistycznej, syntetycznej
albo mieszanej. Metoda kazuistyczna polega na szczegółowej typizacji skonkretyzowanych form nadużycia władzy i była przyjęta we wszystkich trzech
ustawach karnych obowiązujących przed kodyfikacją z 1932 r. na terenie
Polski (rosyjskiej, austriackiej oraz pruskiej). Metoda syntetyczna ogranicza
się do jednego na tyle ogólnie sformułowanego typu przestępstwa nadużycia
władzy, aby pomieścić w nim wszelkie formy tego typu nadużyć. Metoda
pośrednia zaś charakteryzuje się typizowaniem, obok przestępstwa ogólnego,
pewnych tylko szczególnych przestępstw. Prokurator Generalny zaznaczył, że
prawodawca polski od 1932 r. konsekwentnie nie stosuje kazuistycznej metody kodyfikacji form nadużycia władzy. Prokurator Generalny stwierdził, że
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ustalenie, czy zaskarżony przepis k.k. jest zgodny z Konstytucją, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy jest on przepisem blankietowym, czy też kompletnym
przepisem karnym zawierającym jedynie znamiona normatywne (wartościujące) oraz podkreślił, że to ostatnie stanowisko przyjmowane jest w doktrynie
prawa karnego. Prokurator Generalny przywołał również liczne orzeczenia
TK dotyczące problemu blankietowości przepisów o charakterze represyjnym,
w których zasada określoności regulacji z zakresu prawa represyjnego interpretowana była jako obowiązek określenia w ustawie, w sposób odpowiadający
pewnym minimalnym wymogom precyzji, podstawowych znamion czynu zabronionego, tak aby adresat normy prawnej mógł się zorientować na podstawie
samej tylko ustawy co do zasadniczej treści ustanowionego zakazu. Prokurator Generalny podkreślił również, że art. 231 § 1 k.k. jest przepisem blankietowym jedynie częściowo, gdyż większość znamion tego typu czynu zabronionego została w nim określona wyczerpująco (przedmiot, podmiot, strona
podmiotowa). Dodatkowo, treść normatywna zawarta w przepisie, do którego
odsyła norma blankietowa zawarta w art. 231 § 1 k.k. precyzuje znamiona
tego typu czynu zabronionego, czyli spełnia funkcję uzupełniającą, umożliwiając rekonstrukcję normy prawnokarnej. Jednocześnie, ta uzupełniająca treść
normatywna zawęża zakres zastosowania typu czynu zabronionego, określonego w art. 231 § 1 k.k. jedynie do konkretnie niedopełnionego obowiązku
albo do konkretnie przekroczonego uprawnienia konkretnego funkcjonariusza
publicznego. Prowadzi to, zdaniem Prokuratora Generalnego, do konkluzji,
że mimo, iż niemożliwa jest rekonstrukcja normy prawno-karnej wyłącznie
w oparciu o ustawowe znamiona przestępstwa zawarte w art. 231 § 1 k.k., to
konstytucyjny wymóg dostatecznej określoności tego przepisu jest spełniony.
W konsekwencji, Prokurator Generalny stwierdził, że art. 231 § 1 k.k. - w zaskarżonym zakresie - jest zgodny z przywołanym w skardze wzorcem kontroli.
Marszałek Sejmu, działając w imieniu Sejmu, w piśmie z 22 maja 2009 r.
zajął stanowisko w sprawie, wnosząc o stwierdzenie, że art. 231 § 1 k.k.. jest
zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Marszałka Sejmu, zaskarżony
przepis z pewnością nie jest przepisem charakteryzującym się pełną blankietowością, co dyskwalifikowałoby go w świetle zasady nullum crimen sine lege.
To jednak nie pozwala na automatyczne stwierdzenie zgodności zaskarżonej
regulacji z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Konstrukcja art. 231 § 1 k.k. oznacza, że
jest to przepis o charakterze blankietowym, jednak blankietowość tego przepisu ma charakter częściowy - polega na milczącym odesłaniu do uzupełniającego jego treść źródła.
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Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje.
1) Jako wzorzec kontroli postawiono art. 42 Konstytucji. Przepis ten
wyraża zasadę, że zakaz albo nakaz obwarowany sankcją karną powinien być
sformułowany w sposób precyzyjny i ścisły. Art. 42 ust. 1 Konstytucji formułuje jedną z podstawowych zasad prawa karnego, której obowiązywanie
w demokratycznym państwie prawnym nie budzi wątpliwości. Zasada ta
wraz z pozostałymi podstawowymi regułami prawa karnego służy gwarancji
ochrony prawnej jednostek przed arbitralnością oraz nadużyciami ze strony
organów władzy publicznej, w tym „dowolnością orzekania i sposobu wykonywania następstw czynów zabronionych, niewspółmierności tych następstw
do winy i karygodności czynu”. W piśmiennictwie przyjmuje się, że z zasady
nullum crimen sine lege poenale anteriori wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji, a na poziomie ustawowym powtórzonej w art. 1 § 1 K.K. wynikają
następujące reguły szczegółowe: 1) czyny zabronione muszą być określone
w ustawie (nullum crimen sine lege scripta), 2) typy przestępstw muszą być
określone w sposób maksymalnie dokładny (nullum crimen sine lege certa),
3) niedopuszczalne jest stosowanie (niekorzystnej dla sprawcy) analogii i wykładni rozszerzającej, 4) ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność karną
lub ją zaostrzająca nie może działać wstecz (nullum crimen sine lege praevia,
lex retro non agit). Dodać należy, że zasadę nullum crimen sine lege poenali
anteriori uzupełnia zasada nulla poena sine lege poenale anteriori, zgodnie
z którą kara za przestępstwo musi być określona i przewidziana we wcześniej
wydanej ustawie (A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Tom I, (art. 1-31),
Gdańsk 1999, s. 19-21; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 14).
2) W zasadach techniki prawodawczej znajdują się przepisy szczególne
dotyczące norm prawa karnego (zob. rozdział 9). Znaczenie dla rozpatrywanej
sprawy ma § 75 ust. 1 z.t.p., zgodnie z którym: „w przepisie karnym znamiona czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do
nakazów albo zakazów zawartych w pozostałych przepisach tej samej ustawy
lub w przepisach innych ustaw, w tym ustaw określanych jako «kodeks», albo
w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie”. Zgodnie zaś z ust. 2 tego przepisu odesłanie takie stosować
można jedynie wówczas, gdy: „bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów albo zakazów wyraźnie sformułowanych w innych przepisach tej samej
ustawy albo postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za
zgodą wyrażoną w ustawie”.
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3) Trybunał zaznacza, że zasada określoności przepisów prawa karnego
jest gwarantowana nie tylko w Konstytucji oraz w k.k.., lecz także w aktach
prawa międzynarodowego, które wiążą Polskę. W tym zakresie wymienić należy przede wszystkim art. 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej: EKPC,
Konwencja) oraz art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167; dalej: MPPOiP).
4) Zasada określoności przepisów prawa w nauce prawa karnego. Teoretycy prawa karnego dopuszczają dookreślenie znamion danego czynu zabronionego w aktach podustawowych (zob. L. Gardocki, Zasada nullum crimen
sine lege a akty normatywne naczelnych organów administracji, „Państwo
i Prawo” z. 3/1969, s. 517-518; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 107; L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna..., s. 26;
B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art.
3-7 K.K.. Komentarz, Warszawa 2006, s. 71-72). Norma karna co do zasady
powinna wskazywać w sposób jednoznaczny osobę, do której skierowany jest
zakaz, znamiona czynu zabronionego oraz rodzaj sankcji grożącej za popełnienie takiego czynu. W przypadku, gdy wszystkie te elementy znajdują się
w przepisie karnym, mamy do czynienia z tzw. zupełnym przepisem karnym
(J. Warylewski, Zasady…, s. 328). Zdaniem karnistów dopuszczalne są jednak także tzw. przepisy karne niepełne (niezupełne, niekompletne), a więc takie, które odsyłają do innego aktu prawnego (por. J. Warylewski, Zasady....,
s. 328). Przepisy niezupełne podzielić można z kolei na przepisy odsyłające oraz blankietowe. W obu przypadkach znamiona czynu zabronionego są
zakreślone w innych przepisach niż te, które znajdują się w ustawie karnej.
O ile tzw. przepisy odsyłające w ścisłym znaczeniu wskazują wyraźnie przepisy, które składają się na określoną normę karną, o tyle przepisy blankietowe,
zwane też ramowymi, ślepymi albo otwartymi, „odwołują się w sposób ogólny
do przepisów, które już zostały uchwalone i opublikowane lub które mają być
uchwalone i opublikowane dopiero w przyszłości” (J. Warylewski, Zasady...,
s. 329, zob. też: K. Buchała, A. Zoll, Polskie…, s. 74; por. szerzej również:
J. Nowacki, Studia z teorii prawa, Kraków 2003, s. 169 i n.). Blankietowość
normy karnej polega zatem, według przedstawicieli doktryny, na tym, że znamiona czynu zabronionego (tzw. typizacja, określoność) wskazane są w innym akcie normatywnym niż ten, który zawiera normę sankcjonującą. Taka
definicja normy blankietowej jest powszechnie akceptowana w nauce prawa
karnego, przy czym należy wspomnieć, iż część autorów wskazuje, iż pod pojęciem przepisów blankietowych należy rozumieć wyłącznie takie unormowania,
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które odsyłają do aktów normatywnych rangi podustawowej. Wówczas
norma blankietowa staje się równocześnie normą kompetencyjną (B. Koch,
Z problematyki przepisów blankietowych w prawie karnym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo”, t. XVI, 1978, s. 67). Z kolei w ramach
przepisów blankietowych wyróżnia się trzy podstawowe grupy: 1) przepisy
odsyłające do innych unormowań w ramach tej samej ustawy, 2) przepisy
odsyłające do innej ustawy albo innych ustaw (również zawierające ogólne
formuły np. „w sposób niezgodny z wymogami ustawy” itp.; tego rodzaju
przepisem blankietowym jest art. 59 § 1 kodeksu wykroczeń) oraz 3) przepisy odsyłające do unormowań aktów niższej rangi (czyli przepisy blankietowe
w węższym znaczeniu, tak: B. Koch, Z problematyki…, s. 68-71).
5) Zasada określoności przepisów prawa w orzecznictwie SN. Określoność przepisów prawa karnego była w ostatnim dwudziestoleciu przedmiotem kilku istotnych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. W wyroku z 29 grudnia
1992 r., (sygn. akt WR 175/92, OSNKW nr 7-8/1993, poz. 47) Sąd ten
ustawowe znamiona przestępstwa zdefiniował jako cechy określone w ustawie,
których całokształt charakteryzuje przestępstwo, a które muszą być udowodnione w postępowaniu karnym, aby mogło nastąpić prawidłowe skazanie za
przestępstwo. W wyroku z 21 grudnia 1995 r. (sygn. akt II KRN 158/95)
orzekł zaś, że: „Norma prawa karnego sformułowana jest zwykle przez pełny
opis znamion zabronionego (i karalnego) zachowania. Taka budowa normy
prawnej jest regułą, co łączy się z zasadą określoności (od początku) przestępstwa w ustawie karnej. Wszelako prawo karne zna sytuacje, w której opis
czynu zabronionego nie jest kompletny i wymaga dopełnienia (uzupełnienia)
w przepisie odrębnym, zamieszczonym w innym akcie prawnym. Nie musi to
być przy tym zawsze akt zaliczany do prawa karnego, w ścisłym ujęciu. Nie
musi to być nawet akt normatywny rzędu ustawy, może być to akt niższej
rangi”. W wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (sygn. akt II K.K.N 335/99) SN,
uwzględniając kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego, zaznaczył,
że: „Podstawowa zasada odpowiedzialności karnej - nullum crimen sine lege
(art. 1 § 1 dawnego i obecnie obowiązującego kodeksu karnego) nakazuje,
aby czyn zabroniony był określony szczegółowo przez ustawę oraz zakazuje
stosowania w prawie karnym analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść
sprawcy”. W postanowieniu z 29 stycznia 2009 r. (sygn. akt I KZP 29/08,
OSNKW nr 2/2009, poz. 15) SN powiązał zasadę określoności czynu zabronionego przez ustawę z funkcją gwarancyjną prawa karnego, stwierdzając, że:
„Prawo karne (…) pełni z jednej strony funkcję ochronną, z drugiej jednak
strony ma zabezpieczać jednostkę przed ingerencją w jej prawa przez władzę
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pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej (funkcja gwarancyjna). Podstawowym instrumentem realizującym funkcję gwarancyjną jest zasada określoności czynu zabronionego przez ustawę”. W postanowieniu z 29 lipca
2009 r. (sygn. akt KZP 8/09) SN, odmawiając podjęcia uchwały na przedłożone mu zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy: „Czy
reguły postępowania z dobrem wyznaczające zakres tolerowanego ryzyka, które mogą być oceną zachowania i stanowić o jego zgodności lub niezgodności z prawem przy przestępstwie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
swoich obowiązków przez funkcjonariusza publicznego opisanego w art. 231
k.k. muszą być zgodne z regułami wynikającymi z zasady nullum crimen sine
lege, art. 1 k.k.”, stwierdził, że: „… zasada nullum crimen sine lege określa,
że odpowiedzialność karną może ponieść tylko sprawca czynu zabronionego
przez ustawę, nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis każdego możliwego
zachowania, które wyczerpuje znamiona tego czynu. Nie można zatem stawiać znaku równości pomiędzy sformułowaniem »czyn«, użytym w art. 1 § 1
k.k., a koniecznością stworzenia kompletnego ustawowego katalogu zachowań
określających poszczególne czynności sprawcze realizujące znamiona czynów
zabronionych.
6) Regulacja przestępstwa nadużycia władzy w polskim prawie karnym:
perspektywa prawno-historyczna. Przestępstwo przekroczenia uprawnień lub
niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
przez funkcjonariusza publicznego tradycyjnie nosi nazwę nadużycia władzy
lub przekroczenia uprawnień. Jest to klasyczne, najbardziej charakterystyczne
przestępstwo funkcjonariuszy, które godzi w autorytet oraz zaufanie społeczne
do reprezentowanych przez nich władz i instytucji, a także w konkretne interesy i dobra społeczne lub jednostkowe, zagrożone lub naruszone przestępnym
zachowaniem.
7) Zasada określoności oraz wynikające z niej reguły szczegółowe redagowania przepisów prawa represyjnego były również wielokrotnie przedmiotem
kontroli Trybunału Konstytucyjnego, przed i po wejściu w życie Konstytucji.
W uzasadnieniu postanowienia z 25 września 1991 r., sygn. S 6/91 (OTK ZU
w 1991 r., poz. 34) Trybunał stwierdził, że: „W demokratycznym państwie
prawa funkcją prawa karnego nie jest tylko ochrona państwa i jego instytucji, nie jest także tylko ochrona społeczeństwa lub poszczególnych jednostek
przed przestępstwami, ale także, w nie mniejszym stopniu, ochrona jednostki
przed samowolą państwa. Prawo karne stwarza dla władzy w demokratycznym
państwie prawa barierę, poza którą obywatel powinien czuć się bezpieczny
w tym sensie, że bez przekroczenia pola zabronionego pod groźbą kary nie
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może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawo karne ma wyznaczyć wyraźne granice między tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zabronione.
Bariera, o której tu mowa, nie powinna być usuwana dla żadnych celów politycznych lub innych. Prawo karne nie jest bowiem instrumentem mającym
służyć zachowaniu władzy, lecz jest właśnie tej władzy ograniczeniem”. Kwestia dopuszczalności blankietu zupełnego była też rozważana w sprawie o sygn.
P 65/07 (wyrok z 28 lipca 2009 r., OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 114). Trybunał wzmocnił tu ustaloną już linię orzeczniczą dotyczącą dopuszczalności posługiwania się techniką tzw. blankietu zupełnego o charakterze dynamicznym,
stwierdzając, że stosowanie tej techniki przez ustawodawcę jest konstytucyjnie
dopuszczalne po spełnieniu trzech warunków: - stosowanie takiego blankietu
możliwe jest tylko w wypadku zagrożeń karami o stosunkowo niewielkim stopniu dolegliwości (a contrario bezwzględnie niedopuszczalne jest posługiwanie
się blankietem zupełnym w wypadku przestępstw), - odesłanie może nastąpić
jedynie do przepisów ustanowionych przez organy posiadające demokratyczną legitymację opartą na powszechnych i bezpośrednich wyborach, - ustawa
powinna w sposób jednoznaczny wyrazić swoją wolę penalizacji zachowań
zakazanych przez przepisy podstawowe, wydane na jej podstawie. Podsumowując dotychczasowe acquis constitutionnell Trybunał stwierdza, że sam fakt
posłużenia się odesłaniem w przepisie penalizującym dane zachowanie nie jest
wystarczający dla stwierdzenia niezgodności zaskarżonego/kwestionowanego
przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji (nullum crimen sine lege certa). Niezgodność z konstytucyjną zasadą określoności prawa może wystąpić w konkretnym
odesłaniu w normie prawa karnego, która określa znamiona czynu karalnego.
Trybunał stwierdza, że wykluczone jest takie niedoprecyzowanie któregokolwiek elementu normy prawnokarnej, które powodowałoby dowolność w jej
stosowaniu przez właściwe organy władzy publicznej czy umożliwiałoby „zawłaszczanie” przez te organy pewnych sfer życia i represjonowanie zachowań,
które nie zostały expressis verbis określone jako zabronione w przepisie prawa
karnego.
8) Przepisy penalizujące przestępstwo nadużycia władzy w innych państwach. Stosowanie zarówno metody kazuistycznej, jak i syntetycznej przy
określaniu przestępstw urzędniczych w kodeksach karnych współczesnych
państw dowodzi, że ustawodawca danego państwa, szanując zasadę nullum
crimen sine lege, może w różny sposób definiować penalizowane czyny polegające na nadużyciu władzy przez funkcjonariusza publicznego. Może, lecz nie
musi to być kazuistyczny opis kryminalizowanych zachowań. Regulacje kazuistyczne cechują się dużą szczegółowością i ułatwiają jednostce stwierdzenie,
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jakiego typu zachowania są zabronione pod groźbą kary. Z drugiej strony, przy
zastosowaniu metody kazuistycznej w danej kodyfikacji nie ma przestępstwa
nadużycia władzy, lecz jest kilka bądź kilkanaście typów przestępstw urzędniczych, których znamiona wiążą się z przekroczeniem pewnych tylko uprawnień
lub niedopełnieniem pewnych obowiązków przez urzędnika. Regulacja syntetyczna ma więc tę przewagę, że określa jeden typ czynu przestępnego, jakim
jest nadużycie władzy rozumiane jako przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków, przy czym uprawnienia i obowiązki danego urzędnika
muszą być rekonstruowane z innych aktów prawnych.
9) Określoność prawa w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Sądu
Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W prawie
niemieckim wymóg określoności przepisów prawa karnego (niem. Bestimmtheitsgebot ) sformułowany jest w art. 103 ust. 2 ustawy zasadniczej. Przepis
ten stanowi, że czyn może być karalny tylko, kiedy karalność jest określona
ustawowo, zanim czyn ten sprawca popełnił. Na przestrzeni kilkudziesięciu
lat standard dopuszczalności częściowego blankietowego regulowania niektórych elementów znamion czynu zabronionego wyznaczany w orzecznictwie
niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego (dalej: FSK) zdecydowanie
ewoluował - od zakazu do akceptacji - pod konkretnymi warunkami - pojęć
niedookreślonych lub klauzul generalnych (por. wyrok z 10 kwietnia 1962
r., BVerfGE 14, 174, BvR 15/62; postanowienie z 25 lipca 1962 r., BVerfGE 14, 245, 2 BvL 4/62, postanowienie z 8 maja 1974 r., BverfGE 47, 109,
1BvL 13/76; postanowienie z 10 czerwca 1997 r., BverfGE 96, 68, 2 BvR
1516/96; postanowienie z 9 października 2000 r., 1 BvR 1627/95). Zgodnie z ustaloną, aktualnie obowiązującą linią orzeczniczą FSK adresat normy karnej musi być w stanie przewidzieć na podstawie regulacji ustawowej,
w drodze zwykłych metod wykładni ustalić wiarygodną treść normy lub jeśli norma przejmuje utrwalone orzecznictwo, jej wystarczające dookreślenie
na podstawie tego orzecznictwa. Oznacza to, że niemiecka ustawa zasadnicza
nie stoi na przeszkodzie określaniu przez ustawodawcę niektórych znamion
czynu zabronionego przy pomocy przepisów częściowo blankietowych, wymagających dopełnienia przez inne ustawy lub akty podustawowe. Ustawodawca niemiecki może również - zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą
FSK - zastrzec sankcje za naruszenie obowiązków administracyjnych, aby
w ten sposób ukształtować obowiązek posłuszeństwa. Trybunał strasburski
orzekał kilka razy w sprawie określoności przepisów prawa karnego. Pierwszy
raz w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji (skarga nr 14307/88), w której
skarżący podnosił, że przepis prawa karnego penalizujący dane zachowanie
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musi być wystarczająco precyzyjny i klarowany. W wyroku w tej sprawie
z 25 maja 1993 r. ETPC uznał, że skarżone państwo nie naruszyło art. 7
ust. 1 Konwencji („Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa
wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą
w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza
od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony”). Zdaniem ETPC przepis ten „nie ogranicza się do zakazu
wstecznego stosowania prawa karnego na niekorzyść oskarżonego. Zawiera
on zasadę bardziej generalną, zgodnie z którą tylko ustawa (ang. law, (fr. loi))
może definiować przestępstwo i wyznaczać karę (nullum crimen, nulla poena
sine lege) oraz zasadę, że prawo karne nie powinno być szeroko interpretowane na niekorzyść oskarżonego, na przykład przez analogię; wynika z tego,
że przestępstwo musi być jasno zdefiniowane w ustawie. Warunek ten jest
spełniony, gdy jednostka wie z brzmienia danego przepisu i, o ile zajdzie taka
potrzeba, z jego wykładni sądowej, jakie działania i zaniechania są zagrożone
odpowiedzialnością karną” (§ 52 uzasadnienia wyroku). Ta teza była podstawą rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalnych granic blankietowości przepisów
prawa karnego w kolejnych sprawach rozpatrywanych przez ETPC, m.in.
w wyrokach w sprawach: Cantoni przeciwko Francji, z 15 listopada
1996 r., (skarga nr 17862/91 § 29 uzasadnienia wyroku); Coëme i inni przeciwko Belgii z 22 czerwca 2000 r. (skarga nr 32492/96 § 145); Achour przeciwko Francji z 29 marca 2006 r., (skarga nr 67335/01, § 41); oraz Protopapa
przeciwko Turcji z 24 lutego 2009 r., (skarga nr 16084/90, § 93). Należy
także odnotować, że w żadnej z dotychczasowych „polskich” spraw ETPC nie
orzekał w przedmiocie skargi na naruszenie art. 7 Konwencji. Podsumowując
przywołane wyroki ETPC, Trybunał Konstytucyjny zauważa, że wypracowany i utrwalony standard strasburski wymaga: po pierwsze, aby jednostka
wiedziała z brzmienia danego przepisu karnego i, o ile zajdzie taka potrzeba,
z jego wykładni sądowej, jakie działania i zaniechania są zagrożone odpowiedzialnością karną. Po drugie, prawo krajowe wciąż zapewnia przewidywalność
skutków zachowania, jeżeli adresat normy (w tym osoba wykonująca zawód
obligujący do dochowania szczególnej ostrożności) musi uprzednio skorzystać
z profesjonalnej porady prawnika dla racjonalnej w danych okolicznościach
oceny skutków prawnych danego zachowania. Trybunał strasburski dopuszcza - w celu unikania nadmiernej sztywności i dotrzymywania kroku zmieniającym się okolicznościom - aby przepisy prawa karnego nie były absolutnie
precyzyjne. W żadnym przypadku zwroty niedookreślone nie mogą jednakże
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wyłączać adresatowi normy możliwości przewidzenia skutków prawnokarnych
swojego zachowania.
10) Trybunał zaznacza, że ustalając treść normy wyrażonej w art. 231
§ 1 k.k., bierze pod uwagę jednak nie tylko literalne brzmienie przepisu,
lecz również jego systemowe uwarunkowanie, przyjęte poglądy doktryny
oraz ukształtowaną linię orzeczniczą (por. postanowienia TK: z 27 kwietnia
2004 r., sygn. P 16/03, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 36, s. 485 oraz z 15 maja
2007 r., sygn. P 13/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 57, s. 852). Szczególnie
istotne znaczenie ma w tym zakresie orzecznictwo najwyższych instancji sądowniczych, gdyż jak stwierdził TK w wyroku z 3 października 2000 r., sygn.
K 33/99 (OTK ZU nr 6/2000, poz. 188, pkt 2), przepis posiada taką treść,
jaka została mu nadana w procesie stosowania prawa, zwłaszcza, jeśli takie rozumienie przepisu znalazło jednoznaczny i autorytatywny wyraz w judykaturze
SN bądź NSA.
11) Kwestia zgodności art. 231 K.K. z zasadą określoności prawa wyrażoną w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Analizę zgodności zaskarżonego przepisu k.k.
z zasadą określoności prawa należy rozpocząć od stwierdzenia, że nie budzi
wątpliwości, iż art. 231 § 1 k.k. jest przepisem blankietowym. Ma on charakter blankietu częściowego, gdyż milczące odesłanie do aktów pozaustawowych
dotyczy ustalenia obowiązków i uprawnień konkretnego funkcjonariusza publicznego. Ponieważ zaś operatywna interpretacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege akcentuje wynikający z tej zasady postulat zapewnienia
uprzedniej rozpoznawalności bezprawności własnych działań oraz zachowania
się organów państwa po dokonaniu bezprawnego czynu, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy częściowa blankietowość normy wyrażonej w art. 231 § 1 k.k.
spełnia wymóg obliczalności i przewidywalności skutków prawnych działań
adresata tej normy. Trybunał zaznacza, że jest świadom, iż art. 231 § 1 k.k..
był wielokrotnie przedmiotem krytyki ze strony niektórych przedstawicieli
nauki prawa karnego. Poszczególni autorzy zwracali uwagę na nadmiar zawartych w tym przepisie znamion ocennych (wartościujących). O. Górniok
wyraziła pogląd, że art. 231 k.k.. statuuje niedookreślony typ przestępstwa,
w którym element merytoryczny sprowadza się do uwypuklenia typowej dla
czynów zabronionych społecznej szkodliwości czynu, bliżej niesprecyzowanej znamionami opisowymi (por. O. Górniok, Komentarz…, s. 85). A. Zoll
stwierdził, że przepis ten nie daje właściwego opisu zachowania zabronionego,
a jedynie wartościuje to zachowanie (Komentarz do Kodeksu karnego. Część
ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1990, s. 14). A. Zoll uznał nawet, że „brak
opisu czynu zabronionego graniczy z naruszeniem zasady nullum crimen sine
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lege”. Autor zarzut ten odniósł jednak nie do znamion „niedopełnienia obowiązków” lub „przekroczenia uprawnień”, lecz do znamienia „działania na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego” (por. A. Zoll, komentarz do art.
231 k.k.. (w:) Kodeks karny. Część szczególna, Kraków 1999, s. 778). Trzeba
jednak dodać, że część autorów nie podnosi kwestii konstytucyjności art. 231
k.k.., co uznać można za wyraz akceptacji dla obowiązującego stanu prawnego
(por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 631-632; A. Marek, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2007). Ze względu na wagę krytycznych opinii
na temat kodeksowej regulacji przestępstwa nadużycia władzy konieczne jest
ustosunkowanie się do nich w niniejszym wyroku. W odniesieniu do zarzutów skarżącego i przedstawicieli doktryny tyczących się znamienia „nadużycia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków” Trybunał podziela stanowisko
Prokuratora Generalnego, w zakresie, w jakim stwierdził on, że w kontekście
możliwości ustalenia prawno-karnych konsekwencji swojego zachowania adresat normy wyrażonej w art. 231 § 1 k.k. ma wyjątkowo uprzywilejowaną
pozycję.
12) Trybunał podkreśla, że funkcjonariusz publiczny ma pierwotny
prawny obowiązek znajomości aktów określając jego uprawnienia i obowiązki. Na tym tle Trybunał zgadza się z przyjętą w literaturze przedmiotu i
orzecznictwie SN interpretacją art. 231 k.k.., że zakres uprawnień i obowiązków funkcjonariusza publicznego rekonstruowany z szeregu aktów o różnych
charakterze (w tym aktów prawa wewnętrznego oraz poleceń służbowych czy
też rozkazów) nie oznacza niezgodności normy dekodowanej z art. 231 k.k.
z zasadą nullum crimen sine lege wyrażoną w art. 42 ust. 1 Konstytucji.
O przestępstwie z art. 231 § 1 k.k.. można mówić - zgodnie z ogólną zasadą prawa karnego wyrażoną w art. 1 § 2 k.k.. - jeśli stopień społecznej
szkodliwości czynu jest większy niż „znikomy”. Stopień społecznej szkodliwości
czynu w przypadku zachowania polegającego na nadużyciu uprawnień lub
niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego - rozgranicza
bowiem odpowiedzialność karną za przestępstwo nadużycia władzy od
odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej. To ciężar gatunkowy czynu
funkcjonariusza publicznego - oceniany według możliwych lub rzeczywistych następstw takiego czynu - decyduje o tym, czy za dany czyn funkcjonariusz publiczny poniesie odpowiedzialność karną, czy jedynie odpowiedzialność dyscyplinarną (por. O. Górniok, (w:) Kodeks..., nb. 9 do art. 231 k.k.,
Z. Kallaus, Przestępne…, s. 93). Odnosząc powyższe rozważania do sytuacji
prawnej skarżącego, należy podkreślić, że skarżący - będąc policjantem - naruszył najbardziej podstawowe obowiązki i przekroczył zasadnicze uprawnienia
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jakie mu przysługiwały. Policjant - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, ze zm.; dalej: ustawa
o Policji) - przed podjęciem służby składa ślubowanie, według następującej
roty: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa
Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone
mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej
oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy
państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. Ze stanu faktycznego, na gruncie
którego zawisła przed Trybunałem rozpatrywana sprawa wynika, że właściwe
organy wymiaru sprawiedliwości orzekły, iż skarżący nie dopełnił obowiązków
i przekroczył uprawnienia przysługujące na podstawie aktów normatywnych
o randze ustawy, przede wszystkim w wspomnianej ustawy o Policji, jak również ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.
Nr 89, poz. 555, ze zm.)oraz ustawy w z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.). Stan faktyczny sprawy nie dotyczy więc naruszenia przez skarżącego obowiązków czy
też uprawnień, których niedopełnienie - odpowiednio przekroczenie - rodzić
może jedynie sankcje o charakterze dyscyplinarnym. Waga tych uprawnień
i obowiązków, ich uregulowanie w ustawach oraz charakter służby policjanta
jako „stróża prawa” potwierdzają więc tezę, że art. 231 § 1 k.k.. jest stosowany (także na gruncie okoliczności faktycznych rozstrzyganej sprawy) jedynie
w sytuacjach, w których doszło do istotnego dla porządku prawnego nadużycia
władzy przez funkcjonariuszy publicznych.
13) Podsumowując, Trybunał stwierdza, że mimo milczącego odesłania
w art. 231 § 1 k.k.. do źródeł pozaustawowych w zakresie, w jakim określa
jako znamię czynu zabronionego „przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego” kontrolowany przepis
spełnia wynikający z art. 42 ust. 1 Konstytucji test obliczalności i przewidywalności skutków prawnych działań jego adresata. Odrębnie Trybunał ustosunkowuje się do kwestii określoności drugiego elementu strony przedmiotowej
przestępstwa nadużycia władzy, czyli „działania na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego”. Należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażanym w piśmiennictwie, że znamię w postaci „działania na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego” jest w znacznym stopniu niedookreślone i ocenne. Jak wskazuje
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się w piśmiennictwie, dla wypełnienia analizowanego znamienia przestępstwa nadużycia władzy nie wystarczy stworzenie niedookreślonej, abstrakcyjnej możliwości spowodowania takiej szkody, polegającej np. na wywołaniu
braku zaufania do danej instytucji, czy też obniżeniu powagi urzędu (por.
O. Górniok, (w:) Kodeks…, nb. 7 do art. 231 K.K.; Z. Kallaus, Przestępne...,
s. 89-91). Dodatkowo, aby stwierdzić, że funkcjonariusz publiczny naruszył
art. 231 § 1 K.K., wymagane jest ustalenie istnienia związku przyczynowego
między przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków a powstaniem zagrożenia dla chronionego prawem dobra publicznego czy prywatnego. Istnienia takiego związku nie można przy tym domniemywać. Podsumowując, Trybunał stwierdza, że także użyte w zaskarżonym art. 231 § 1 k.k.
znamię „działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego” spełnia
wymóg określoności wyrażony w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Mimo bowiem
ocennego charakteru analizowanego pojęcia, jego interpretacja w doktrynie
i orzecznictwie SN pozwala adresatowi normy wyrażonej w zaskarżonym
przepisie na ustalenie, czy jego zachowanie będzie naruszać prawo.
14) Konkludując, Trybunał Konstytucyjny - odwołując się tu jeszcze raz do analizowanych w rozstrzyganej sprawie poglądów kodyfikatorów
z lat 1932, 1969 oraz 1997, dominujących od lat 20-tych ubiegłego wieku
poglądów w doktrynie i utrwalonego orzecznictwa sądów karnych - uznaje,
że obydwa kontrolowane zwroty niedookreślone użyte w art. 231 § 1 k.k.
w opisie strony przedmiotowej przestępstwa nadużycia władzy: „przekraczając
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków” oraz „na szkodę interesu publicznego lub prywatnego” mają ugruntowaną w świadomości prawnej
jednostek podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny
imperatyw. Imperatyw ten mieści się w pełni w chronionym w art. 42 ust. 1
Konstytucji standardzie określoności czynu zabronionego.

Zakończenie

Problematyka funkcjonariusza publicznego w ujęciu prawnokarnym
została omówiona w sposób szeroki, jednak nie wyczerpujący całej materii,
ze względu na rozległość podjętej problematyki. Z badań przeprowadzonych
przez autora można jednak wskazać na kilka istotnych elementów, będących
zarazem wnioskami płynącymi z niniejszej pracy.
Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że kodeksowa definicja funkcjonariusza publicznego wymieniająca enumeratywnie wszystkie kategorie osób, którym taki status przysługuje, nie czyni w pełni zadość zmieniającym się realiom
faktycznym i prawnym. Należy się oczywiście zgodzić, że posiadanie tego statusu wiąże się przede wszystkim ze szczególną odpowiedzialnością karnoprawną i powinno być określeniem względnie precyzyjnym. Jednakże, konstrukcja
powinna zawierać opis merytoryczny funkcjonariusza publicznego (wymienienie jego cech, zakresu istotnych zadań czy odpowiedzialności), a z drugiej
strony zapewniać możliwość nadania takiego statusu na mocy ustaw szczegółowych, nie tylko w zakresie karnoprawnej ochrony, jak ma to miejsce obecnie,
ale również w zakresie odpowiedzialności karnej. Takie rozwiązanie mogłoby
ułatwić pociągnięcie do odpowiedzialności osoby z innych grup zawodowych,
którzy często występują de facto jako funkcjonariusze publiczni, jednak z braku
ich wymienienia w definicji legalnej, do takiej odpowiedzialności nie mogą zostać pociągnięci (z pewnymi możliwościami uznania osoby za pełniącą funkcję
publiczną jak przy przestępstwie korupcji)1. Z tym problemem próbuje sobie
radzić judykatura, co zostało podkreślone w niniejszej pracy, jednak nie ma
w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej.
Po drugie, warte zastanowienia jest rozważenie możliwości wprowadzenia
do kodeksu karnego nowego rozdziału zawierającego wszystkie przestępstwa,
gdzie funkcjonariusz publiczny może być podmiotem czynności sprawczej,
analogicznie do rozwiązań przyjętych w Kodeksie Makarewicza z 1932 r. wyszczególniającego tzw. przestępstwa urzędnicze. Obecnie regulacje te umiejscowione są w kilku rozdziałach kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko
działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przestępstwa
1
Por. K. Krak, Konflikt interesów jako jedno ze źródeł ryzyk korupcyjnych, ZPDORADCA
2020, Nr 7, str. 18.
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przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko wymiarowi
sprawiedliwości etc.), dodatkowo łączone z innymi kategoriami sprawców
(z inną osobą w art. 271 k.k. czy w kategorii osób pełniących funkcje publiczne w przestępstwie z art. 228 k.k.), co w ocenie autora powoduje trudności
w kwalifikowaniu i ocenie przestępczości z tego zakresu, jak również jest często niejasne z perspketywy wiedzy o potencjalnej odpowiedzialności tej grupy
sprawców. Jednocześnie zasadne jest utrzymanie nieposzerzania odpowiedzialności na wszystkich, którzy korzystają z ochrony prawnej, jak miało to miejsce
w kodeksie karnym z 1969 r.
Po trzecie, należy zwrócić uwagę na problemy pojawiające się przy poszczególnych przestępstwach omówionych w rozdziale drugim. Przy przestępstwie nadużycia władzy kluczowe staje się wyznaczenie granicy między przekroczeniem uprawnień na gruncie ustawy karnych i przepisów dysplinarnych
dotyczących funkcjonariuszy publicznych. Granice wykonywania obowiązków są często nieprecyzyjnie określone i istnieje duży subiektywizm funkcjonariuszy publicznych w ich ocenie, stąd istotne jest właściwe uregulowanie zakresów obowiązków, ale również zwiększanie świadomości odpowiedzialności
za podejmowanie konkretnych działań. Konieczne jest bardzo indywidualne
podejście i ocena każdego naruszenie prawa w tym zakresie. To bowiem ciężar
gatunkowy, częste przyzwolenie społecznie jak i skomplikowane postępowanie
dowodowe determinuje ostateczne wnioski w aspekcie zagadnienia karalności
albo innych konsekwencji o charakterze dyscyplinarnym. Przy przestępstwie
wymuszania zeznań przez funkcjonariuszy publicznych istotna staje skala zjawiska w połączeniu z problematyczną linią pomiędzy działaniami dozwolonymi a zabronionymi. Skala zjawiska na podstawie liczby wszczętych postępowań i liczby skazanych wydaje się ogólnie niewielka, jednak w odniesieniu do
faktycznej liczby skarg (i zakończeń w formie umorzeń i odmów wszczęcia)
wskazuje na poważny problem w zakresie rzetelności takich danych i rzeczywistego problemu, w szczególności w działalności Policji. Istnieje przy tym
duża trudność dowodowa w zakresie ustalenia istnienia jak i formy danego
zachowania sprawcy z uwagi na dużą ocenność zachowań po obu stronach (np.
problem granicy między wymuszaniem zeznań a stosowaniem środków przymusu bezpośredniego). Przy przestępstwie poświadczania nieprawdy przez
funkcjonariusza publicznego pojawia się z kolei problem świadomości odpowiedzialności za poświadczanie określonych stanów faktycznych i prawnych.
Z analizy doktryny i orzeczeń wynika, że tego typu przestępstwa traktowane są
przez sprawców (funkcjonariuszy publicznych) jak niegroźne naruszenia, z jednoczesnym małym prawdopodobieństwem ich wykrycia. Najczęściej bowiem
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dochodzi do ujawnienia przestępstwa w momencie, kiedy dany dokument jest
weryfikowany, a to niestety nie występuje w każdym przypadku. W przestępstwie ujawniania tajemnicy służbowej zwraca się z kolei na kwestie objęcia
tajemnic określonymi klauzulami, moment ujawnienia i fakt, czy danej informacji nie można było pozyskać z innego źródła.
Po czwarte, istotną kwestią jest karnoprawna ochrona funkcjonariuszy
publicznych w aspekcie jej adekwatności. O ile kategoria czynów zabronionych w tym zakresie nie budzi większych wątpliwości, to już wymiary kar,
jakie grożą za ich popełnienie wydają się być nieadekwatne. Tym sposobem
element prewencyjny nie jest do końca osiągany. Jednocześnie brak jest
szczegółowych danych statystycznych, które pokazywałyby skalę zjawiska
w poszczególnych grupach funkcjonariuszy publicznych, czy też analiz studiów przypadków. Podkreślenia wymaga, że ochrona dotyczy wszystkich funkcjonariuszy publicznych, zarówno tych w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., jak
i tych którym przysługuje ochrona na podstawie ustaw szczegółowych. Zdawać sobie jednak należy sprawę, że stopień narażenia na bycie pokrzywdzonym
w danym przestępstwie jest mocno zróżnicowany: od bardzo wysokiego przy wykonywaniu choćby zawodu policjanta czy funkcjonariusza Służby
Więziennej, po praktycznie znikomy przy wykonywaniu zawodu urzędnika
wydającego decyzje czy członka kolegium SKO. Odpowiedzialność i karalność
potencjalnych sprawców podlega jednak tym samym regułom.
Po piąte, wydaje się zasadne przeanalizowanie ustaw szczegółowych przyznających ochronę prawną jak dla funkcjonariuszy publicznych pod kątem ich
ewentualnego rozszerzenia o kolejne zawody np. fizjoterapeutów czy radców
prawnych (art. 12 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu Radca prawny
podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony
prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi nie oddaje w pełni tej idei).
Poziom narażenia w tych zawodach bywa porównywalny do podobnych zawodów, w których już taka ochrona przysługuje (odpowiednio np. do pielęgniarek czy notariuszy).
Po szóste wreszcie, przedstawione orzeczenia sądowe pokazują z jak wieloma sytuacjami można mieć do czynienia przy analizie spraw dotyczących
funkcjonariuszy publicznych. Spojrzenie, w szczególności przez pryzmat znamion, na wszystkie istotne kwestie wymaga indywidualnej i wszechstronnej
analizy, sięgnięcia do bogatego orzecznictwa, co daje pełen obraz i możliwość
prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.
Reasumując należy podkreślić, że zagadnienia dotyczące funkcjonariusza
publicznego na gruncie prawa karnego podlegają ciągłej ewolucji, głównie na
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podstawie licznych orzeczeń sądowych jak i poglądów doktryny. Jednocześnie
należy sobie zdawać sprawę, że pewien punkt widzenia i założenia prawodawców przyjęte niemal 20 lat temu wymagają ponownej pogłębionej i merytorycznej analizy pod kątem ewentualnych zmian w tym zakresie. Wnioski płynące zarówno z wykładni prawa materialnego, jak i faktycznych problemów
procesowych, powinny stać się przyczynkiem do gruntownej analizy i wdrożenia adekwatnych i przemyślanych zmian.
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