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Izabela Jankowska-Prochot 1

NieuprawNioNe wypełNiaNie i używaNie 
cudzego blaNkietu w świetle wybraNych 

PrzePIsów Prawa karnego

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza ustawowych 
znamion przestępstwa uregulowanego w art. 270 § 2 k.k. i dotyczącego 
bezprawnego używania lub wypełnienia cudzego blankietu. Czyn ten godzi 
w sprawność funkcjonowania i bezpieczeństwo obrotu prawnego, gospo-
darczego oraz zaufanie publiczne. Stanowi przy tym poważne zagrożenie 
w związku z upowszechnieniem obrotu bezgotówkowego oraz może naru-
szać interesy osób trzecich, szeroko rozumiane zobowiązania kontraktowe, 
a także cudze uprawnienia. 

Jako metodę opracowania badanej problematyki wykorzystano anali-
zę orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny. Przy pomocy metody 
dogmatyczno-prawnej autorka dokonała też wykładni wzmiankowanych 
norm prawa karnego. 

Historia regulacji 

Pierwszy przepis dotyczący nieuprawnionego wypełnienia i użycia 
blankietu został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 11 lipca 
1932 r. W obowiązującym ówcześnie art. 194 tzw. Kodeksu Makarewicza 
przyjmował następujące brzmienie: „Kto wypełnia blankiet, zaopatrzo-
ny cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę, 
albo kto takiego dokumentu używa podlega karze pozbawienia wolności 
do lat trzech” 2. Bez konieczności bliższego uzasadniania tej tezy stwierdzić 

1  Dr Izabela Jankowska-Prochot — doktor nauk humanistycznych ze spe-
cjalnością nauk o polityce, jest adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Admini-
stracji w Warszawie oraz pracownikiem Komendy Głównej Policji. Jej zaintereso-
wania badawcze obejmują m.in.: regulacje prawnokarne z zakresu przestępczo-
ści przeciwko wiarygodności dokumentów, prawo karne w ujęciu porównawczym 
na przykładzie Polski i Irlandii, irlandzkie prawo policyjne i karnoprocesowe.

  Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji.
2  Przytoczone za: rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 

1932 r. — Kodeks karny (DzU z 1932 r., nr 60, poz. 571). 
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należy, że treść owych unormowań kodeksowych była w swej istocie toż-
sama z obecnie obowiązującymi normami prawa. Różnice dotyczyły bo-
wiem jedynie sankcji karnych oraz podziału typów czynów zabronionych. 
Współczesny ustawodawca przewidział bowiem za ten czyn alternatywne 
zagrożenie karą grzywny, ograniczenia i pozbawienia wolności, wprowa-
dził dolną granicę pozbawienia wolności wynoszącą 3 miesiące, wydłużył 
górną granicę zagrożenia ustawowego do lat 5 oraz wprowadził dwa typy 
przestępstwa: podstawowy (art. 270 § 2) i w postaci wypadku mniejszej 
wagi (art. 270 § 2a). 

Obowiązująca w nowych warunkach ustrojowych ustawa karna, po-
tocznie zwana także Kodeksem Andrejewa z 1969 r., pomijała całkowicie 
to zagadnienie, uznając za zadowalającą drogę postępowania cywilnego 3. 
W konsekwencji w rozdziale XXXV zatytułowanym Przestępstwa przeciw-
ko dokumentom znajdowały się wyłącznie regulacje dotyczące fałszerstwa 
materialnego, intelektualnego i pośredniego dokumentów 4. Penalizowane 
było też szeroko rozumiane niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie i usuwa-
nie dokumentów, którymi sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, 
a także przesuwanie, czynienie niewidocznymi lub fałszywe wystawianie 
znaków granicznych 5. 

W obu aktach normatywnych brakowało też definicji legalnej pojęcia 
blankiet, co pozwalało wnioskować, że prawodawca pozostawił doktrynie 
i orzecznictwu ustalenie jego znaczenia. 

Definicja blankietu w prawie karnym

Z wykładni językowej art. 270 § 2 k.k. bezspornie wynika, że przedmio-
tem penalizowanej czynności sprawczej jest blankiet. Na gruncie obowią-
zującej kodyfikacji karnej z 1997 r. również jednak brakuje normatywnej 
definicji tego terminu. W rezultacie nadal aktualna pozostaje kontrower-
sja sprowadzająca się do udzielania odpowiedzi na pytanie, czy będzie 
to „każdy podpisany nośnik informacji” (tzw. ujęcie szerokie), czy też może 
„papier o swoistym kształcie i wyglądzie, określonym co do treści i formy 
formularza, przeznaczony do składania prawnie wiążących oświadczeń” 
(ujęcie wąskie) 6. 

3  Wspomina o tym R. Stefański (Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015), 
który odwołuje się do wypowiedzi W. Woltera (w: I. Andrzejew, Z. Świda, W. Wol-
ter, Kodeks karny, Warszawa 1973, s. 818). 

4  Zob. ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (DzU z 1969 r., 
nr 13 poz. 94).

5  Zob. tamże, art. 265–269.
6  Pierwsza definicja przytoczona za: J. Skorupka, Karnoprawna ochrona dłuż-

ników wekslowych i czekowych na podstawie art. 270 § 2 k.k. „Państwo i Pra-
wo” 2002, z. 2. s. 87–89, druga zaś za: G. Rejman, Przestępstwa przeciwko do-
kumentom w świetle art. 270 i 271 k.k., „Przegląd Prawa Karnego” 1999, nr 19, 
s. 17. Zwraca na to uwagę także R. Stefański (Kodeks karny…, wyd. cyt.).
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Pomimo istnienia wspomnianych niejasności związanych ze zdefiniowa-
niem terminu zazwyczaj przyjmuje się jego szersze rozumienie, w myśl które-
go blankietem będzie „każdy opatrzony podpisem człowieka przedmiot, któ-
ry z uwagi na określone okoliczności formalne lub faktyczne może stanowić 
dokument” 7. Na kwestię tę także zwraca uwagę Andrzej Wąsek, argumentując, 
że z uwagi na językową i rzeczową relewantność zakresu pojęciowego o tym, 
czy określony przedmiot jest blankietem, „decydują okoliczności faktyczne 
w indywidualnej sprawie”. Drugorzędne natomiast znaczenie ma w tym wy-
padku zarówno „charakter nośnika”, jak i „forma, funkcja czy treść blankietu”. 
W konsekwencji tego przekonania należy uznać, że blankietem w rozumieniu 
art. 270 § 2 k.k. może niekiedy być także „czysta kartka papieru opatrzo-
na jedynie podpisem, np. pisemne pełnomocnictwo dla adwokata jako wynik 
ustnych uzgodnień i zapewnienie ze strony adwokata, że uzupełni on podpi-
saną kartkę w odpowiedni sposób” 8. Taki stan rzeczy nakazuje z kolei uznać 
blankiet za jedną z najpowszechniejszych „form dokumentów wykorzystywa-
nych w obrocie gospodarczym, a także w ramach wymiaru sprawiedliwości” 9. 
Obecnie do kategorii tej zalicza się więc różnego rodzaju formularze wekslowe, 
czekowe, pełnomocnictwa in blanco, upoważnienia do obrony lub pełnomoc-
nictwa czy też zeznań podatkowych, które po uzupełnieniu treścią stają się 
dokumentami zgodnymi z definicją ustawową 10.

Innym aspektem utrudniającym badanie fenomenu blankietu jest 
nie do końca jednoznaczne rozumienie terminu podpis 11. W praktyce 
orzeczniczej i piśmiennictwie przyjmuje się jednak, że w myśl art. 270 
§ 2 k.k. oznacza on „znak graficzny umożliwiający ustalenie tożsamości 
osoby składającej podpis i musi być przez nią samą złożony”. Nie będzie 
nim natomiast „odbitka własnoręcznego podpisu na blankiecie, niezależ-
nie jaką techniką uzyskana (faxymile, fax, skan komputerowy)” 12.

W świetle powyższego niezwykle istotne jest więc, by blankiet był podpi-
sany przez inną osobę niż sprawca omawianego czynu oraz by ów podpis 
był autentyczny. W sytuacji jego podrobienia lub przerobienia mamy bo-
wiem do czynienia z fałszerstwem materialnym dokumentu uregulowanym 
w art. 270 § 1 k.k. 13 Niezbędne jest również, by sygnatura ta umożliwiała 
identyfikację osoby, do której sporządzony w ten sposób dokument należy. 

 7  Cyt. za: R. Stefański, Kodeks karny…, wyd. cyt.
 8  Wszystkie cytaty za: A. Wąsek [w:] M. Kalitowski i in., Kodeks karny. Ko-

mentarz, t. 2, Gdańsk 1999, s. 378 i nast. 
 9  Cyt. za: J. Błachut, Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, War-

szawa 2011, s. 110. 
10  Zob. postanowienie SR w Dzierżoniowie z 25 listopada 2014 r., sygn.  

II Kp 404/14, niepublikowane. 
11  Por. M. Rzewuski, Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym, 

Warszawa 2014, s. 281. 
12  Przytoczone za: wyrok SN z 10 sierpnia 2011 r., sygn. V KK 35/11, Legalis 

nr 400907. Zob. też W. Wróbel [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część 
szczególna, t. 2, Warszawa 2008, s. 1334. 

13  Wypada w tym miejscu dodać, że choć oba czyny przestępne zostały skate-
goryzowane w treści art. 270 k.k., to jednak charakter bezprawnego wypełnienia 
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Artykuł 270 § 2 statuuje dwa typy czynu zabronionego. Pierwszym 
z nich jest wypełnieniu blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, nie-
zgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę, drugim zaś używanie analo-
gicznie wypełnionego blankietu. Przepis ten służy zatem do kryminalizacji 
wszelkich form bezprawnego, niezgodnego z wolą i szkodliwego dla wy-
stawcy posługiwania się tak sporządzonym dokumentem w obrocie praw-
nym. 

Wypełnienie blankietu 

Pierwsze znamię czynnościowe w formie sprawczej sprowadza się 
do „wprowadzenia do formularza, który może być niewypełniony, jak i tyl-
ko częściowo wypełniony, informacji powodujących, że zyskuje on cechy 
dokumentu” 14. 

In alia verba wypełnienie polega na wprowadzeniu określonej informa-
cji do tekstu, a odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest fakt, że staje się 
on przedmiotem, z którym związane jest określone prawo lub też który 
stanowi przykład dowodu prawa, stosunku prawnego lub okoliczności 
mającej znaczenie prawne 15; uzupełnienie natomiast — na doprecyzowa-
niu istniejącej już treści blankietu, o ile „jest to wystarczające dla uzy-
skania cechy dokumentu” 16. Należy przy tym skonstatować, że dla za-
istnienia przestępstwa niezbędne jest również kumulatywne wystąpienie 
obu elementów zachowania, tj. działania niezgodnego z wolą podpisanego 
i na jego szkodę. Sprawca będzie działał wbrew woli podpisanego zarówno 
w przypadku braku jego akceptacji dla samego faktu wypełnienia formu-
larza, jak i określonej jego treści. Brak tej zgody może być przy tym kon-
sekwencją „działania wbrew porozumieniu między sprawcą a pokrzywdzo-
nym”, ale także „braku jakiegokolwiek porozumienia z pokrzywdzonym” 17. 

Warto również w tym miejscu ponownie zacytować zawierające w so-
bie dużą doniosłość praktyczną postanowienie Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie. Zgodnie z jego treścią w pierwszym przypadku wzmiankowa-
na niezgodność „musi oznaczać jej uprzednią identyfikację” i może być 
pochodną „różnorakich zachowań pokrzywdzonego, od maksymalnie 
sformalizowanych (podpisanie deklaracji wekslowej i wskazanie w ten 
sposób, do jakiej sumy może być wypełniony blankiet weksla) przez 

cudzego blankietu jest „całkowicie odmienny od fałszu materialnego dokumentu”. 
Cyt. za: D. Jagiełło, Przestępstwo bezprawnego wypełnienia blankietu w ujęciu 
historyczno-prawnym oraz jego funkcjonowanie w polskiej tradycji karnistycznej 
[w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość 
polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 372. 

14  Postanowienie SR w Dzierżoniowie…, wyd. cyt.
15  Definicja dokumentu przytoczona za: ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Ko-

deks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553), art. 115 § 14
16  Cyt. za: R. Stefański, Kodeks karny…, wyd. cyt.
17  Oba cytaty za: tamże. 
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sformalizowane (np. wyrażenie woli ustnie, przy wręczaniu blankietu), 
do niesformalizowanych” 18; w drugim zaś — z faktu, że wystawca zwy-
czajnie nie ma świadomości, że sprawca dokonał określonych wpisów 
w podpisanym przez niego blankiecie. Niezależnie od powyższego sama 
niezgodność z wolą wystawcy przy równoczesnym braku „możliwości spro-
wadzenia uszczerbku dla interesów majątkowych lub osobistych osoby 
podpisanej na blankiecie” lub też obojętny czy wręcz korzystny charakter 
jego treści nie wyczerpują znamion strony przedmiotowej 19. Co oczywiste, 
analogiczna sytuacja ma miejsce również wtedy, gdy treść formularza jest 
w pełni zgodna z wolą podpisanego. 

Działanie na szkodę wystawcy blankietu polega natomiast na podjęciu 
przez sprawcę szeroko rozumianych zabiegów mających na celu narusze-
nie interesów majątkowych lub/i osobistych tego pierwszego. Jednocześnie 
należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca nie nakłada obowiązku, 
by owa szkoda rzeczywiście nastąpiła. Wystarczające jest bowiem „zaistnie-
nie takiej możliwości, tj. powstania uszczerbku majątkowego lub osobistego 
podpisanego” 20. Dla przypisania winy sprawcy za działanie na szkodę podpi-
sanego konieczne jest wskazanie sprawdzalnych i obiektywnych kryteriów. 
Zasadne jest przy tym uwzględnienie specyfiki szkód niemajątkowych. 

Użycie blankietu 

Znamię „używanie”, na gruncie art. 270 k.k., odnosi się do zachowa-
nia, w którym sprawca przedkłada tak sporządzony dokument „innej 
osobie lub organowi publicznemu, wobec których mają odnieść skutek 
prawny” 21. Z takim stanowiskiem koreluje także orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego. W jego myśl posłużenie się sfałszowanym blankietem będzie 
rozumiane jako „jego przedłożenie władzy, osobie fizycznej bądź prawnej 
dla wykazania wynikających […] praw, istnienia stosunku prawnego lub 
okoliczności mającej znaczenie prawne” 22. Niemniej pamiętać przy tym 
należy, że niezależnie od werbalnej różnicy w określaniu czynności „uży-
wanie” i „posłużenie się” istota tej aktywności jest tożsama, gdyż celem 
jej jest wprowadzenie owego blankietu do obrotu. Nie wypełni natomiast 
znamion występku jego posiadanie, pokazanie czy też przekazanie innej 
osobie w okolicznościach niemogących wywołać skutków prawnych 23. Nie 

18  Zob. postanowienie SR w Dzierżoniowie…, wyd. cyt.
19  Zob. W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 270 k.k., 

teza 25, Kraków 2014.
20  Cyt. za: postanowienie SR w Dzierżoniowie…, wyd. cyt.
21  Cyt. za: wyrok SA w Warszawie z 12 marca 2015 r., sygn. II AKa 

199/14, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000001006_II_
AKa_000199_2014_Uz_2014-09-10_001>, 14 listopada 2017 r.

22  Cyt. za: wyrok SN z 15 października 2002 r., sygn. III KN 90/00, LEX 
nr 56839.

23  Zob. wyrok SA w Białymstoku z 30 listopada 1997 r., sygn. II Aka 105/97, 
niepublikowany oraz wyrok SR dla m.st. Warszawy z 10 sierpnia 2015 r., sygn.  
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należy przy tym tracić z pola widzenia, że zachowanie sprawcy może wte-
dy zostać zakwalifikowane z innego przepisu karnego, a w szczególności 
z 270 § 3 k.k. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że poza nieuprawnionym 
posługiwaniem się cudzymi dokumentami, ustawodawca penalizuje też 
zachowania na przedpolu czynu zabronionego, w postaci czynienia przy-
gotowań do jego popełnienia 24. 

Przestępstwa związane z bezprawnym wypełnieniem  
i użyciem blankietu 

Wobec braku obiektywnych i w pełni weryfikowalnych kryteriów 
co do wykładni terminu blankiet trudne jest także jednoznaczne wskaza-
nie wzorca normatywnego tego czynu przestępnego. Sytuację komplikuje 
dodatkowo brak konsensusu, czy w obrębie katalogu dokumentów zali-
czanych do tej kategorii uwzględnić należy podpisane druki weksli niezu-
pełnych w chwili wystawienia, inaczej określane mianem weksli in blanco, 
oraz blankiety czekowe, czy też nie. Jeśli jednak za słuszną i przekonującą 
uznać ugruntowaną zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze szeroką 
koncepcję rozumienia tego terminu, to do zbioru tego należałoby zaliczyć 
zarówno jedne, jak i drugie.

Z analizy orzecznictwa sądów powszechnych z trzech ostatnich lat moż-
na wyciągnąć wniosek, że do najczęstszych przestępstw z zakresu nie-
uprawnionego wypełnienia i użycia blankietu należą m.in.: regulowanie 
bez jakiejkolwiek podstawy faktycznej lub prawnej zobowiązań za pomocą 
cudzych druków wekslowych i czekowych in blanco, bezprawne wypełnie-
nie blankietów weksla in blanco poprzez wpisanie kwoty niezgodnej z rze-
czywistą kwotą zadłużenia, wypełnianie blankietu w postaci umowy kupna 
sprzedaży określonego dobra lub umieszczenia na nim umowy o świadcze-
nia danej usługi; bezprawne indosowanie weksli i czeków na inną osobę. 
Do kategorii tej zalicza się również posłużenie się blankietem legitymacji 
ubezpieczeniowej innej osoby, bezprawne wykorzystanie weksli gwarancyj-
nych lub urzędowych formularzy opatrzonych pieczęcią i podpisem kon-
kretnego urzędnika oraz wyłudzanie rozmaitego rodzaju towarów i usług, 
także bankowych, na podstawie wykorzystania cudzych dokumentów ob-
rotu gotówkowego (weksle i czeki) 25.

III K 757/13, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154505250001506_
III_K_000757_2013_Uz_2015-08-10_001>, 14 listopada 2017 r.

24  Zob. szerzej: wyrok SN z 28 stycznia 2005 r., sygn. V KK 364/04, niepub-
likowany. 

25  Zob. K. Sławik, Fałszerstwa w obrębie współczesnej przestępczości, 
„Radca Prawny” 2000, nr 6, s. 118. Por. też m.in. postanowienie SA w Katowi-
cach z 20 lutego 2013 r., sygn. II Akz 34/13, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/
details/$N/151500000001006_II_AKz_000034_2013_Uz_2013-02-20_001>; 
wyrok SA w Poznaniu z 11 lipca 2013 r., sygn. II Aka 81/13, <https://orze-
czenia.ms.gov.pl/details/$N/153500000001006_II_AKa_000081_2013_
Uz_2013-07-11_001>, wyrok SA w Gdańsku z 26 czerwca 2014 r., sygn. II Aka 
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Z poczynionych ustaleń wynika, że zaprezentowana w niniejszym arty-
kule czynność sprawcza godzi nie tylko w szeroko rozumianą wiarygod-
ność dokumentów, ale również w interes majątkowy, a niekiedy i niema-
jątkowy, osoby podpisanej na blankiecie 26. 

Dobra chronione 

W literaturze prawa karnego zgodnie podnosi się, że konstrukcja ochro-
ny wynikająca z art. 270 § 2 k.k. ma charakter złożony i obejmuje swym 
zakresem przedmiot indywidualny i rodzajowy 27.

O naruszeniu pierwszego z nich można mówić wtedy, gdy w efekcie 
sfałszowania blankietu zostały naruszone majątkowe lub niemajątkowe 
interesy pokrzywdzonego. Słuszność tego twierdzenia zdaje się potwier-
dzać pogląd wyrażony przez Ryszarda Stefańskiego, zgodnie z którym wy-
mieniony paragraf „chroni majątkowy interes dłużników, związany z ob-
rotem wekslowym i czekowym. Do jego znamion należy bowiem działanie 
na szkodę osoby podpisanej na blankiecie” 28. Udzielając ochrony zasadom 
obrotu gospodarczego, przepis ten chroni także stosunki konsumenckie, 
transparentność transakcji handlowych, a w pewien sposób także nieza-
kłócone działania instytucji państwowych. 

Jak wynika z intytulacji rozdziału, rodzajowym przedmiotem ochro-
ny, do którego odnoszą się analizowane regulacje, jest oczywiście wiary-
godność dokumentów, a zarazem szczególnie doniosła zasada pewności 
i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Zakres dóbr prawnych przez nie chro-
nionych obejmuje także indywidualne interesy uczestników tego obrotu 
„określone przez rodzaj i treść prawa wyrażonego w dokumencie stanowią-
cym przedmiot przestępstwa” 29. 

175/14, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/151000000001006_II_
AKa_000175_2014_Uz_2014-06-26_002>; wyrok SO w Krakowie z 17 września 
2014 r., sygn. II Aka 573/14, niepublikowany; wyrok SO w Ostrołęce z 26 li-
stopada 2014 r., sygn. II Aka 367/14, niepublikowany; wyrok SA w Warsza-
wie z 2 grudnia 2014 r., sygn. II Aka 382/14, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/
details/$N/154500000001006_II_AKa_000382_2014_Uz_2014-12-02_001>, wy-
rok SO we Wrocławiu z 19 grudnia 2014 r., sygn. III K 191/07, <https://orzecze-
nia.ms.gov.pl/details/$N/155025000001506_III_K_000191_2007_Uz_2014-12-
19_002>; wyrok SA w Warszawie z 5 marca 2015 r., sygn. V Ka 17/15, niepubli-
kowany; wyrok SO w Słupsku z 13 kwietnia 2015 r., sygn. II K 33/12, <https://
orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/151020000001006_II_K_000033_2012_
Uz_2015-04-13_002>, 14 listopada 2017 r. 

26  Wspomina o tym: J. Piórkowska-Flieger, Prawne i społeczne uzasadnienie 
karalności fałszu dokumentu, „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, t. 1, s. 150. 

27  Więcej na temat poszczególnych rodzajów dobra prawnego: L. Gardocki, 
Prawo karne, Warszawa 2005, s. 87 i nast. 

28  Cyt. za: R. Stefański, Kodeks karny…, wyd. cyt.
29  Cyt. za: postanowienie SO w Płocku z 22 sierpnia 2014 r., sygn. V Kz 280/14, 

<https://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/152525000002506_V_Kz_000280_2014_
Uz_2014-08-22_001>, 14 listopada 2017 r.
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Ustawowe znamiona sprawcy i strona podmiotowa  
czynności sprawczej 

Podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 270 § 2 k.k. może być 
każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, czyn ten bo-
wiem należy do grupy przestępstw powszechnych. Przesądza o tym zaimek 
„kto” wskazujący podmiot tych deliktów przy jednoczesnym braku okre-
śleń go identyfikujących. 

Z uwagi na wymóg działania niezgodnie z wolą podpisanego i na jego 
szkodę, należy przyjąć, że przestępstwo może być popełnione wyłącznie 
umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Należy przy tym 
wykazać, że sprawca obejmował swoją świadomością i zamiarem fakt, 
że nie tylko działa wbrew woli wystawcy, ale także stwarza zagrożenie dla 
jego prawnie chronionych interesów. Poza zakresem penalizacji pozostaje 
zatem sytuacja, w której sprawca nie mógł wyrządzić podpisanemu żadnej 
szkody. 

Zastosowanie znamion czasownikowych „wypełnia”, „używa” wskazuje, 
że czyn ten może być zrealizowany tylko przez działanie. Delikt wypełnia-
nia blankietu na szkodę innej osoby zalicza ten czyn do kategorii prze-
stępstw formalnych, kryminalizacją objęte jest bowiem samo zachowanie 
sprawcy niezależnie od wynikających zeń skutków 30. Innymi słowy, choć 
warunkiem sine qua non jest działanie sprawcy wbrew żywotnym intere-
som wystawcy blankietu, a zarazem bez porozumienia z nim czy też wbrew 
niemu, to jednak rzeczywiste wystąpienie szkody nie jest niezbędne dla 
przypisania mu winy. Jednocześnie — jak słusznie wskazuje R. Stefań-
ski — z uwagi na fakt, że w efekcie działania sprawcy następuje zmiana 
charakteru rzeczonego przedmiotu, zastępuje on bowiem czysty blankiet 
„dokumentem mającym znaczenie prawne”, czyn ten zyskuje zarazem cha-
rakter materialny 31. Jego używanie jednak nadal będzie przestępstwem 
formalnym.

Sankcje karne i wypadek mniejszej wagi 

Czyn penalizowany w art. 270 § 2 k.k. zagrożony jest karą alternatywną 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. Ponadto regulacje dotyczące wypełnienia blankietu i jego używa-
nia niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę nie mają jednolitego. 
charakteru normatywnego. Przepis art. 270 § 2 k.k. dotyczy typu pod-
stawowego i stosownie do jego brzmienia ustawowym wzorcem karalnego 
naruszenia normy sankcjonowanej będzie wystąpienie zwyczajnej postaci 
tego czynu a zatem wspomnianego już nieuprawnionego wypełnienia lub 

30  Zob. R. Zawłocki [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny, t. 2, Warszawa 2006, 
s. 683. 

31  Oba cytaty za: R. Stefański, Kodeks karny…, wyd. cyt.
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użycia cudzego blankietu. Natomiast w art. 270 § 2a k.k. ustawodawca 
wykorzystał tzw. wypadek mniejszej wagi 32.

Wobec braku obiektywnych i w pełni weryfikowalnych kryteriów, czy 
przez pojęcie „wypadku mniejszej wagi” należy rozumieć „jeden z 21 od-
dzielnych paragrafów”; „swoiście ujęty typ uprzywilejowany” czy też „typ 
quasi-uprzywilejowany”, próby stworzenia powszechnie akceptowal-
nej definicji jawią się jako niezwykle trudne 33. Z taki poglądem korelu-
je stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „mniejsza waga jest 
czynnikiem wartościującym, a tym samym mało precyzyjnym i ocennym, 
którego interpretacje i praktyczne zastosowanie ustawodawca pozostawił 
orzecznictwu sądowemu i doktrynie” 34. Innym aspektem utrudniającym 
zbadanie zakresu pojęciowego terminu jest fakt, iż z jednej strony „posiada 
on cechy uprzywilejowanego typu czynu zabronionego (odrębna jednostka 
redakcyjna, oddzielna, łagodniejsza sankcja karna)”, z drugiej zaś „brak 
jest znamienia charakterystycznego i uzasadniającego przyjęcie postaci 
uprzywilejowanej” 35.

Nie definiując w tym miejscu tego pojęcia, warto jedynie podkreślić, 
że obejmuje ono pewne „okoliczności popełnienia przestępstwa oraz 
przedmiotowo-podmiotowe znamiona”, które sprawiają, że „czyn zasługuje 
na znacznie łagodniejsze potraktowanie” 36. In alia verba katalog okolicz-
ności podmiotowych wpływających na przyjęcie wypadku mniejszej wagi 
obejmuje m.in. niski stopień szkodliwości społecznej czynu, ocenianej 
na podstawie art. 115 § 2 k.k., a więc uwzględniający „rodzaj i charak-
ter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, spo-
sób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę 
obowiązków […] postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych 
reguł ostrożności i stopień ich naruszenia” 37. Wpływ na złagodzenie dole-
gliwości karnej dla sprawcy przestępstwa ma też „stopień zawinienia, nie-
stanowiący okoliczności rzutującej na ocenę stopnia społecznej szkodliwo-
ści” oraz umyślność i nieumyślność i ich postaci 38. Bez wpływu natomiast 
powinny pozostać elementy dotyczące samego sprawcy i związane z jego 

32  Zob. E. Plebanek, Wypadek mniejszej wagi — kilka uwag w sporze o cha-
rakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, „Czasopismo Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych” 2011, z. 1, na wielu stronach. 

33  Pierwszy cytat przytoczony za: P. Lewczyk, Wypadek mniejszej wagi w pol-
skim Kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda), „Prokura-
tura i Prawo” 2008, nr 7/8, s. 32; drugi za: W. Wolter, Uprzywilejowane typy prze-
stępstwa, Warszawa 1976, s. 1–2; trzeci zaś za: A. Zoll [w:] G. Bogdan i in. (red.), 
Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz , t. 2, Kraków 2004, s. 758–759. 

34  Cytat za: wyrok SN z 9 października 1996 r., sygn. V KKN 79/96, Legalis 
nr 30289.

35  Oba cytaty za: P. Lewczyk, Wypadek mniejszej wagi…, wyd. cyt., s. 32. 
36  Oba cytaty za: wyrok SR w Grudziądzu z 13 października 2015 r., sygn. 

VK 380/15, niepublikowany.
37  Przytoczone za: ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny…, wyd. cyt., 

art. 115 § 2.
38  Zob. R. Stefański, Kodeks karny…, wyd. cyt. 
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osobowością, opinią czy też „poprzednią karalnością, w tym w warun-
kach recydywy” 39. Do elementów podmiotowych zaliczyć natomiast należy 
te dobra, w które godzi przestępstwo, a więc „użyte przez sprawcę środki, 
charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub grożącej dobru chronionemu, 
odczucie szkody przez pokrzywdzonego, czas, miejsce i inne okoliczności 
popełnienia czynu” 40. 

Ocena całokształtu okoliczności charakteryzujących przedmiotowo-
-podmiotowe znamiona pozwala w ostatecznym rozrachunku na ocenę, 
czy w konkretnym stanie faktycznym zachodzi wypadek mniejszej wagi. 
Istotne przy tym jest, by ów czyn „nie był na tyle niebezpieczny dla spo-
łeczeństwa oraz porządku prawnego, aby stosować w stosunku do jego 
sprawcy zwykłe zasady odpowiedzialności przewidziane za zrealizowany 
przez niego typ przestępny”, z drugiej jednak strony „przekraczał poziom 
znikomości” 41.

Podsumowanie

Przepis art. 270 § 2 k.k. penalizuje zachowanie osoby, która wypeł-
nia blankiet opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego 
i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. Pierwsze polskie regula-
cje dotyczące tego zagadnienia pojawiły się już w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. W okresie PRL straciły na znaczeniu w konsekwencji 
czego nie zostały uwzględnione w kodeksie karnym z 1969 r. Zaintereso-
wanie komentowanym przepisem powróciło w latach 90. ubiegłego stule-
cia wraz z kształtowaniem się nowoczesnego państwa prawnego. Obecna 
ustawa karna w porównaniu z uregulowaniami obowiązującymi uprzed-
nio poza alternatywnym charakterem kary wprowadziła dolną, wynoszącą 
3 miesiące granicę kary pozbawienia wolności, wydłużyła górną granicę 
zagrożenia ustawowego z 3 do 5 lat oraz z uwagi na specyficzne znamiona 
sytuacyjne poza podstawowym typem przestępstwa dopuściła też wypadek 
mniejszej wagi. 

Uwzględniając fakt, że zarówno kodeks karny, jak i inne pozakodek-
sowe przepisy karne nie zawierają definicji legalnej blankietu, na ogół 
przyjmuje się, że pod pojęciem tym należy rozumieć każdy przedmiot, któ-
ry po uzupełnieniu podpisem staje się dokumentem zgodnym z definicją 
ustawową wyrażoną w art. 115 § 14 k.k. Do kategorii tej można zatem 
zaliczyć szeroko rozumiane formularze, upoważnienia i pełnomocnictwa. 

W przywołanym paragrafie określone zostały dwa znamiona czynnoś-
ciowe przestępstwa: wypełnianie i używanie blankietu. Pierwszy z nich 

39  Cyt. za: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” 2004, 
poz. 106, s. 87–88. 

40  Przytoczone za: wyrok SA w Lublinie z 11 kwietnia 2016 r., sygn. II Aka 
45/13, <https://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/153000000001006_II_
AKa_000045_2013_Uz_2013-04-11_001>, 14 listopada 2017 r.

41  Pierwszy cytat za: Wyrok SR w Grudziądzu…, wyd. cyt., drugi zaś za: 
P. Lewczyk, Wypadek mniejszej wagi…, wyd. cyt., s. 35. 
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polega na wprowadzeniu do niewypełnionego lub częściowo wypełnionego 
formularza określonych informacji, dzięki którym zyskuje on wspomniane 
już cechy dokumentu. Istota winy musi jednak sprowadzać się zarówno 
do działania wbrew woli wystawcy, jak i na jego szkodę. Użycie blankietu 
polega zaś na przedkładaniu tak sporządzonego dokumentu osobie fizycz-
nej lub prawnej, wobec których ma odnieść skutek prawny. 

Jako rodzajowy przedmiot ochrony przywołanego paragrafu można 
wskazać wiarygodność dokumentów, a zarazem stanowiącą filar bezpie-
czeństwa państwa pewność obrotu prawnego. Indywidualnym przedmio-
tem zamachu są gwarancje wykonywania prywatnych umów oraz stabil-
ność zobowiązań kontraktowych. 

Przestępstwo z art. 270 § 2 k.k. jest przestępstwem powszechnym i bez-
skutkowym. Ustawodawca nie wprowadza bowiem wymogu posiadania 
przez sprawcę jakichkolwiek szczególnych kwalifikacji prawnych poza 
zdolnością do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Nie jest także wyma-
gane wyrządzenie rzeczywistej szkody, a jedynie możliwość jej wyrządze-
nia. Czyn ten można popełnić wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośred-
nim lub ewentualnym. Świadomością i zamiarem sprawcy przestępstwa 
muszą być przy tym objęte nie tylko chęć bezprawnego wypełnienia cu-
dzego blankietu lub posłużenia się nim, lecz także działanie na szkodę 
wystawcy.

�Słowa  klucłowe:� blankiet, 
wypełnianie, używanie, wiarygodność 
dokumentów 

�Stwecucwenwe:� Przedmiotem rozważań 
w niniejszym artykule, jest przestęp-
stwo polegające na bezprawnym wypeł-
nianiu i używaniu blankietu bez zgody 
i na szkodę jego właściciela. Charak-
teryzowany czyn przestępny może łą-
czyć się także ze zmianą jego treści 
lub podawaniem fałszywych informa-
cji, deklaracji, oświadczeń, żądań czy 
zamówień. Ważnym uzupełnieniem 
powyższego wywodu jest przybliżenie 
historycznego kształtowania się regu-
lacji karnoprawnych w tym zakresie. 
Przedmiotem omówienia są też sankcje 
karne oraz zespół cech tworzących wy-
padek mniejszej wagi. 

�weołtree:� form, credibility of 
documents, filling, using

�luuwatee:� This article presents a very 
typical white collar crime which is the 
filling and using a form for the purpose 
of deceiving the owner. It can be connect 
with altering or misrepresenting factual 
information, stating false information or 
a declaration, a statement, a request or 
an order. This article examined the his-
tory of this regulation in a Polish Penal 
Law, definition of the form, filing and 
using form or elements of this forgery. 
The author also points out other conse-
quences of this criminality and penal-
ties for filing in and using a forged form. 


