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Waldemar Walczak 

Przestępstwa korupcyjne a legalna korupcja – 
aspekty ekonomiczne i prawne

Nie	można,	niestety,	zrozumieć	konkretnych	procesów	i	zdarzeń	występujących	w	re-
aliach	społeczno-gospodarczych	bez	dogłębnego,	a	przede	wszystkim	–	właściwego,	
rozpoznania	istoty	korupcji1,	jej	celów	i	mechanizmów.	Badane	zjawisko	występuje	we	
wszystkich	sferach	współczesnej	gospodarki	(tj.	w	sektorze	publicznym2,	w	sądach3,	
w	prywatnym	biznesie4),	co	sprawia,	że	może	dotyczyć	każdego	typu	organizacji5.	

Dla	 rozważań	podjętych	w	artykule	przyjęto	 szerokie	 rozumienie	korupcji,	 po-
strzeganej	jako	wykorzystywanie	władzy,	wpływów	i	pozycji	zawodowej	do	realizacji	
partykularnych	interesów	i	celów.	Oznacza	to,	że	rozpatrywane	wzorce	zachowań	obej-
mują	zarówno	przestępstwa	korupcyjne,	jak	i	pozostałe	formy	tzw.	legalnej	korupcji6.

Celem	artykułu	jest	przedstawienie	analiz	ukierunkowanych	na	wskazanie	uwa-
runkowań	 i	 przesłanek	mających	 znaczenie	 dla	 procesów	 identyfikacji	 oraz	 oceny	
wybranych	decyzji	i	wzorców	postępowania,	które	umożliwiają	dokonanie	podziału	
na	czyny	karalne	i	legalne	praktyki	korupcyjne.	Z	uwagi	na	interdyscyplinarny	cha-
rakter	problemu	badawczego	oraz	złożoność	poruszanej	problematyki	omawiane	za-
gadnienia	są	analizowane	na	gruncie	ekonomii	i	nauk	prawnych.	Główna	teza	pracy	
zawiera	 się	w	 następującym	 zdaniu:	 zasadniczym	przejawem	 i	 jednocześnie	 celem	
korupcji	jest	tworzenie	oraz	umacnianie	sieci	wpływów,	powiązań	i	zależności,	które	
eliminują	jakąkolwiek	konkurencję,	zapewniając	wymierne	profity	ekonomiczne	oraz	
korzyści	osobiste	wybranym	beneficjentom	traktowanym	w	sposób	uprzywilejowany.		

1	 R.	 Fisman,	 M.A.	 Golden,	 Corruption: what everyone needs to know,	 Oxford	 2017,	 s.	 4;	 
B.	Rothstein,	A.	Varraich,	Making sense of corruption,	Cambridge	2017,	s.	44–45;	L.	Holmes,	
Corruption. A very short introduction,		Oxford	2015,	s.	2–4.	

2	 J.R.	Boles,	The Two Faces of Bribery: International Corruption Pathways Meet Conflicting Legis
lative Regimes,	„Michigan	Journal	of	International	Law”	2014,	t.	35,	nr	4,	s.	674–713.		

3 M.	Ziniewicz,	Korupcja w świetle odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów,	w:	Korupcja a bez
pieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej,	P.	Chodak	(red.),	Józefów	2013,	s.	55–75.

4 T.	Soreide,	Business Corruption. Uncertainty and Risk Aversion,	„CMI	Working	Papers”	2006,	
nr	4,	s.	1–30.	

5 R.	 Grupa,	 M.	 Łączek,	 Zjawisko korupcji oraz jej wpływ na funkcjonowanie organizacji,	 
„Organizacja	i	Zarządzanie”	2015,	nr	3,	s.	79–90.	

6 W.	Walczak,	 	Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności,	 „Przegląd	Bezpieczeństwa	 
Wewnętrznego”	2018,	nr	19,	s.	11–41.
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Rozpoznanie	okoliczności	i	elementów	mających	związek	z	podziałem	korupcji	
na	 jej	 formy	 legalne	 i	karalne	wymagało	odpowiedzi	na	 trzy	najważniejsze	pytania	
problemowe:	1.	Czy	istnienie	podstawy	prawnej	dla	podejmowanych	decyzji	(działań)	
w	każdym	przypadku	stanowi	przesłankę	uniemożliwiającą	rozpatrywanie	wybranych	
praktyk	korupcyjnych	pod	kątem	możliwej	odpowiedzialności	karnej?	2.	W	jaki	spo-
sób	dokonywana	interpretacja	przepisów	prawa	determinuje	niekaralność	określonych	
wzorców	postępowania?	3.	Dlaczego	legalna	korupcja	odgrywa	tak	ważną	rolę	w	sys-
temie	każdej	władzy?	

Analiza definicji pojęcia  koru p c ja  na gruncie ustawy o CBA

Pojęcie		ko rupc j a 		w	polskim	systemie	prawnym	znajduje	swoje	odzwierciedlenie	
w	przepisach	ustawy	z	9	czerwca	2006	 r.	o	Centralnym	Biurze	Antykorupcyjnym7.	
Należy	podkreślić,	że	stosownie	do	przepisów	zawartych	w	tym	akcie	prawnym	defi-
niowanie	rozpatrywanego	terminu	odnosi	się	do	enumeratywnie	wymienionych	i	opi-
sanych	sytuacji.	Dla	dalszych	rozważań	bezwarunkowo	konieczne	jest	zacytowanie,	
a	także	wnikliwe	omówienie,	najważniejszych	przesłanek,	które	dookreślają	i	charak-
teryzują	wzorce	zachowań	określane	mianem	korupcji8.	

7	 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym	 (t.j.:	 DzU	 z	 2017	 r.	
poz.	1993).

8	 Zgodnie	z	art.	1	ust.	3a	korupcją,	w	rozumieniu	ustawy	o	CBA,	jest	czyn:
„1)	polegający	na	obiecywaniu,	proponowaniu	 lub	wręczaniu	przez	 jakąkolwiek	osobę,	bezpo-

średnio	lub	pośrednio,	jakichkolwiek	nienależnych	korzyści	osobie	pełniącej	funkcję	publiczną	
dla	niej	samej	lub	dla	jakiejkolwiek	innej	osoby,	w	zamian	za	działanie	lub	zaniechanie	działa-
nia	w	wykonywaniu	jej	funkcji;

2)	polegający	na	żądaniu	lub	przyjmowaniu	przez	osobę	pełniącą	funkcję	publiczną	bezpośrednio,	
lub	pośrednio,	jakichkolwiek	nienależnych	korzyści,	dla	niej	samej	lub	dla	jakiejkolwiek	innej	
osoby,	lub	przyjmowaniu	propozycji	lub	obietnicy	takich	korzyści,	w	zamian	za	działanie	lub	
zaniechanie	działania	w	wykonywaniu	jej	funkcji;

3)	popełniany	w	 toku	działalności	gospodarczej,	obejmującej	 realizację	zobowiązań	względem	
władzy	 (instytucji)	 publicznej,	 polegający	 na	 obiecywaniu,	 proponowaniu	 lub	 wręczaniu,	
bezpośrednio	lub	pośrednio,	osobie	kierującej	jednostką	niezaliczaną	do	sektora	finansów	pu-
blicznych	lub	pracującej	w	jakimkolwiek	charakterze	na	rzecz	takiej	jednostki,	jakichkolwiek	
nienależnych	korzyści,	 dla	 niej	 samej	 lub	na	 rzecz	 jakiejkolwiek	 innej	 osoby,	w	zamian	 za	
działanie	lub	zaniechanie	działania,	które	narusza	jej	obowiązki	i	stanowi	społecznie	szkodliwe	
odwzajemnienie;

4)	 popełniany	w	 toku	 działalności	 gospodarczej	 obejmującej	 realizację	 zobowiązań	względem	
władzy	(instytucji)	publicznej,	polegający	na	żądaniu	lub	przyjmowaniu	bezpośrednio	lub	po-
średnio	 przez	 osobę	 kierującą	 jednostką	 niezaliczaną	 do	 sektora	 finansów	 publicznych	 lub	
pracującą	w	jakimkolwiek	charakterze	na	rzecz	takiej	jednostki,	jakichkolwiek	nienależnych	
korzyści	 lub	 przyjmowaniu	 propozycji	 lub	 obietnicy	 takich	 korzyści	 dla	 niej	 samej	 lub	 dla	
jakiejkolwiek	innej	osoby,	w	zamian	za	działanie	lub	zaniechanie	działania,	które	narusza	jej	
obowiązki	i	stanowi	społecznie	szkodliwe	odwzajemnienie”.
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Podczas	analizy	wskazanych	przepisów	prawnych	w	pierwszej	kolejności	trzeba	
zwrócić	szczególną	uwagę	na	najważniejsze zwroty i sformułowania9,	które	zostały	
użyte	jako	relewantne wyróżniki	do	opisu	charakterystycznych	cech	określonej	ka-
tegorii	czynów.	Omówienie	tych	wyróżników	jest	niezbędne	do	idiograficznego	po-
znania	elementów	mających	znaczenie	dla	karno-prawnej	oceny	konkretnych	zdarzeń,	
określonych	decyzji,	procesów	oraz	wzorców	postępowania.	

Dociekania	mają	przybliżyć	do	lepszego	wyjaśnienia	pojawiających	się	zagad-
nień	problemowych,	które	w	wielu	realnych	sytuacjach	wyraźnie	wskazują	na	to,	że	
rozgraniczenie	pomiędzy	przestępstwem	a	tzw.	legalną	korupcją	nie	zawsze	jest	tak	
proste,	 klarowne	 i	 jednoznaczne.	 Czynności	 analityczne	 prowadzące	 do	 rozpozna-
wania	korupcji	pod	kątem	kwalifikacji	prawnej	określonych	zdarzeń	powinny	obej-
mować	swoim	zakresem	procesy	myślowe	ukierunkowane	na	rzetelne,	drobiaz	gowe,	
obiektywne	 i	 bezstronne	 rozstrzygnięcie	 kwestii	 spornych.	Wyniki	 tych	 działań	 są	
w	największym	stopniu	zdeterminowane	i	bezpośrednio	zależne	od	przyjmowanych	
założeń	 i	 dokonywanej	wykładni	 interpretacyjnej	 przepisów	 prawa.	 Przy	 uwzględ-
nianiu	powyższych	argumentów	godzi	się	zauważyć,	że	rozumienie	korupcji	w	myśl	
przepisów	ustawy	o	CBA	jest	ściśle	powiązane	z	problemem	uzyskiwania,	propono-
wania,	wręczania,	żądania,	a	także	obiecywania	jakichkolwiek nienależnych korzy-
ści.	W	praktyce	pojawia	się	jednak	zasadniczy	problem	interpretacyjny,	a	mianowicie:	
jaki	konkretnie	 jest	zakres	znaczeniowy	wyrażenia	„jakiekolwiek	nienależne	korzy-
ści”.	 Innymi	 słowy,	 jakie	można	wskazać	konstytutywne	cechy,	których	zaistnienie	
będzie	przesądzało	o	tym,	że	korzyści	proponowane	bądź	osiągane	przez	daną	osobę	
będą	oceniane	w	kategorii	nienależnych.	

Przy	podejmowaniu	próby	odpowiedzi	na	tak	postawione	pytanie	trzeba	na	wstę-
pie	w	 klarowny	 sposób	wytłumaczyć	 sens	 słowa	 „jakiekolwiek”	w	 nawiązaniu	 do	
dalszej	części	sformułowania	objaśniającego	istotę	korupcji	według	przepisów	usta-
wy	o	CBA.	Nie	powinno	budzić	najmniejszych	wątpliwości,	że	liczba	mnoga	zaimka	
„jakikolwiek”,	umieszczona	na	początku	analizowanego	wyrażenia,	de	facto	oznacza	
wyrażenie	 o	 charakterze	 synonimicznym	 do	 określeń:	 „dowolny”,	 „którykolwiek”,	
„obojętnie	jaki”,	„wszystko	jedno	jaki”.	Krótko	rzecz	ujmując,	należy	stwierdzić,	że	
z	logicznego	i	semantycznego	punktu	widzenia	chodzi	tutaj	o	wszelkie,	tj.	wszystkie	
bez	wyjątku,	odmiany	bądź	rodzaje	korzyści,	jakie	są	możliwie	do	zaoferowania	i	zdo-
bycia.	Przyjęcie	takiego	toku	rozumowania	upoważnia	do	konstatacji,	że	rozpatrując 
problem korzyści,	ze	wszech	miar	poprawne	(tj.	prawidłowe	i	zasadne)	jest	pojmo-
wanie	tego	terminu	w szerokim ujęciu znaczeniowym.	A	zatem	–	pod	tym	pojęciem	
należy	rozumieć	zarówno	wzbogacenie	się,	wymierny	zysk	finansowy,	wynagrodzenie	
pieniężne,	 jak	 i	 uzyskiwanie	 innych	 profitów	 ekonomicznych	 (dobra	 o	 charakterze	
materialnym),	a	ponadto	korzyści	osobiste	(np.	możliwości	rozwoju,	ścieżki	kariery,	
awansu	na	stanowiska,	dostępu	do	mediów,	kreowania	pozytywnego	wizerunku)	oraz	
korzyści	polityczne	dla	wybranej	kategorii	organizacji,	grupy	społecznej	itd.	

9	 Wszystkie	wyróżnienia	w	tekście	pochodzą	od	autora	–	przyp.	red.
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Według	Rafała	Wielkiego	 ustawowa	 definicja	 korzyści	majątkowej	 i	 osobistej	
jest	dokonana	w	sposób	dość	ogólnikowy	i	nieostry,	co	sprawia,	że	w	kwestiach	spor-
nych	trzeba	bazować	na	dorobku	judykatury10.	Zgodnie	z	art.	115 §	4	kk	(…)	korzyścią 
majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego11.	Pa-
weł	Daniluk	postrzega	osiąganie	korzyści	majątkowych	z	trzech	różnych	perspektyw:	
(…)	 jako skutek (rezultat) popełnionego przestępstwa, środek, którym posługuje się 
sprawca w swoim przestępczym zachowaniu oraz cel zachowania się sprawcy12.	Ryszard	 
Eugeniusz	Dominiuk	wyjaśnia	natomiast,	że	(…)	pojęcie korzyści majątkowej w pra
wie karnym rozumiane jest jako współczesne i przyszłe przysporzenie mienia, spodzie
wane korzyści majątkowe, ogólne polepszenie sytuacji majątkowej13.

Zdaniem	 CBA	 pod	 pojęciem	 ko rzyść 	 ma ją tkowa 	 należy	 rozumieć	 różne	
dobra	zaspokajające	określone	potrzeby,	których	wartość	daje	się	wyrazić	w	pienią-
dzu.	Do	 korzyści	majątkowych,	 oprócz	 gotówki,	 zalicza	 się	m.in.:	 (…)	atrakcyjne 
przedmioty, wycieczki, jak również pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, 
umorzenia długów czy udzielenie zamówienia publicznego14.	W	 codziennej	 prakty-
ce	najczęściej	mamy	do	czynienia	z	przypadkami,	gdy	korzyść	osobista	polepszają-
ca	sytuację	osoby,	która	ją	uzyskuje,	bezpośrednio	łączy	się	z	korzyścią	materialną,	
np.	awans	w	pracy	lub	otrzymanie	nowej	intratnej	posady	(objęcie	prestiżowej	funkcji,	
stanowiska	kierowniczego,	wysokopłatnej	synekury),	bezpłatny	wyjazd	na	atrakcyjne	
szkolenie	 zawodowe,	 rozliczne	 podróże	 służbowe,	 przyjęcie	 na	 praktykę,	wysłanie	
na	 zagraniczne	 stypendium,	 opłacenie	 kosztów	 związanych	 z	 nauką,	 zdobywaniem	
nowych	uprawnień	zawodowych	itp.

Na	 tle	poczynionych	 rozważań	 rodzi	 się	bardzo	ważne	pytanie:	 jakie	czynniki	
mają	rozstrzygające	znaczenie	dla	stwierdzenia	(oceny),	że	korzyści	majątkowe	i	oso-
biste	 uzyskiwane	 przez	 daną	 osobę	 (bądź	 grupę	 osób)	 są	należne15	 bądź	nienależ-
ne?	W	polskim	systemie	prawnym	nie	ma	ustawowej	definicji	nienależnych	korzyści,	
o	których	jest	mowa	w	art.	1	ust.	3a	ustawy	o	CBA,	objaśniającym	rozumienie	korup-
cji.	W	kodeksie	cywilnym	jest	za	to	wzmianka	na	temat	„nienależnego	świadczenia”,	
które	jest	szczególnym	przypadkiem	bezpodstawnego	wzbogacenia	się.	Trzeba	w	tym	
miejscu	wyraźnie	zaakcentować,	że	z	prawnego	punktu	widzenia	pojęć		n i ena l eżne	
ko rzyśc i 	i 	 n i ena l eżne 	 św iadczen i a 		nie	można	uznawać	za	pojęcia	tożsame,	
gdyż	korzyści,	zgodnie	z	art.	115 §	4	kk,	mogą	być	majątkowe	lub	osobiste.	

10 R.	Wielki,	Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie 
pogranicza,	„Pogranicze.	Polish	Borderlands	Studies”	2016,	nr	2,	s.	233–234.	

11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny	(DzU	z	1997	r.	nr	88	poz.	553,	ze	zm.).	
12 P.	Daniluk,	Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym,	„Wojskowy	Przegląd	Prawniczy”	2014,	

nr	1,	s.	1.	
13 R.E.	Dominiuk,	Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo–biznes,	„Studia	Prawnicze.	

Rozprawy	i	Materiały”	2017,	nr	1,	s.	162.	
14 Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r.,	Warszawa	2017,	s.	23.	
15 	W	celu	lepszego	wyjaśnienia	słowa	„należny”	można	odwołać	się	do	następujących	synonimów:	

„należący	się”,	„właściwy”,	„odpowiedni”,	„stosowny”,	„przysługujący”.
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Ewa	Łętowska	podczas	analizy	dodatkowych	nagród,	jakie	otrzymywali	człon-
kowie	polskiego	rządu,	wyraża	pogląd,	że	„pozatrybowe” (…)	systemy wynagradza
nia to klasyczne nienależne świadczenie16.	Autorka,	rozwijając	ten	wątek,	dodatkowo	
wyjaśnia:	(…)	prawo nakazuje tu zwrot, tego co otrzymano. Bezpodstawnie wzboga
cony powinien zwrócić świadczenie zubożonemu. Jest to tzw. condictio sine causa, 
art. 410 § 2 k.c. końcowe zdanie. Jest zatem droga, podstawa i tryb do naprawienia 
błędów. Przymusowa wpłata na wskazaną z góry organizację dobroczynną to dalszy 
ciąg korupcji – tym razem dotyczącej tej organizacji17.	Biegunowo	odmienna	ocena	
tego	 samego	 procesu	 (zdarzenia)	 została	wyrażona	w	wypowiedzi,	 która	 trafiła	 do	
wiadomości	publicznej:	(…)	te pieniądze się im po prostu należały18.	Premier	Beata	
Szydło	prezentuje	uzupełniającą	argumentację:	(…)	to były nagrody oficjalne, nagro
dy, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie, a nie zegarki 
od kolegów – biznesmenów19.	W	pisemnej	odpowiedzi	na	interpretację	poselską	7	lute-
go	2018	r.	wskazano	łączne	kwoty	nagród,	jakie	uzyskali	poszczególni	ministrowie20.	
Nie	 podano	 przy	 tym	 jednak	 jakiejkolwiek	 podstawy	 prawnej	 dla	 podejmowanych	
decyzji,	tj.	czynności	prawnych	rodzących	określone	skutki	finansowe,	gdyż	wniosko-
dawca	o	to	nie	pytał	–	nie	występował	z	takim	żądaniem21.	Tego	typu	zagadnienia	zo-
stały	poruszone	w	następnym	piśmie,	tym	razem	Krzysztofa	Brejzy,	z	9	lutego	2018	r.	
K.	Brejza	zwraca	się	z	(…)	prośbą o przekazanie kopii wszystkich decyzji w tej sprawie 
wraz z uzasadnieniem22.	W	dniu	16	marca	2018	r.	w	reakcji	na	ponowną	interpelację	
w		sprawie	nagród	dla	poszczególnych	ministrów	stwierdzono:	(…)	odpowiedź została 
przekazana Panu Posłowi w piśmie SPRM.4810.14.5.2017 z dnia 23 lutego 2018 r.23

16 E.	Łętowska,	Korupcja staje się narzędziem władzy,	12	IV	2018	r.,	OKO.press,	https://oko.press/
prof-letowska-korupcja-staje-sie-narzedziem-wladzy-mamy-instytucjonalizacje-kija-i-marchew-
ki/	[dostęp:	10	V	2019].

17 Tamże.	
18 B.	Szydło,	Ministrom rządu PiS te pieniądze się po prostu należały,	22	III	2018	r.,	TVN24,	https://

www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/beata-szydlo-o-nagrodach-dla-ministrow-rzadu,824216.
html.[dostęp:	10	V	2019].

19 B.	 Szydło,	Ministrom rządu PiS należały się nagrody za uczciwą pracę,	 „Do	Rzeczy”,	 22	 III	
2018	r.,	https://dorzeczy.pl/kraj/59620/Szydlo-Ministrom-rzadu-PiS-nalezaly-sie-nagrody-za- 
uczciwa-prace.html	[dostęp:	10	V	2019].

20 Zob.	szerzej:	Odpowiedź na interpelację nr 18119 w sprawie nagród dla poszczególnych mini strów,	
Warszawa,	 7	 II	 2018,	 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2991D101	
[dostęp:	10	V	2019].	

21 Interpelacja nr 18119 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów, 
Warszawa,	13	XII	2017	r.,	http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22A9E17C	
[dostęp:	10	V	2019].

22 Interpelacja nr 18119 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów,	
Warszawa,	9	II	2018	r.,	http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6696407D	
[dostęp:	10	V	2019].

23 Odpowiedź na interpelację ponowną nr 18119 w sprawie nagród dla poszczególnych mini
strów,	Warszawa,	 16	 III	 2018	 r.,	 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=-
6D7E3002	[dostęp:	10	V	2019].
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Z	punktu	widzenia	przepisów	obowiązującego	prawa,	zgodnie	z	art.	410	§	2		kc	
(…)	świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowią
zany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podsta
wa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo 
jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się 
ważna po spełnieniu świadczenia24.	Można	zatem	powiedzieć,	że	 jest	 to	szczególny	
rodzaj	bezpodstawnego	wzbogacenia	się,	które	skutkuje	uzyskaniem	korzyści	cudzym	
kosztem.	Z	przywołanego	przepisu	jasno	wynika,	że	bezpodstawne	wzbogacenie	się	
występuje	w	 sytuacji,	 gdy	nie	ma	 stosownej	podstawy	prawnej	umożliwiającej	do-
konanie	 określonego	 świadczenia,	 a	 także	 kiedy	 czynność	 prawna	 zobowiązująca	 
do	świadczenia	była	i	jest	nieważna25.	

Nie	można	mówić	o	bezpodstawnym	wzbogaceniu,	jeśli	ktoś	otrzymuje	wyna-
grodzenie	za		pracę	oraz	inne	dodatki	bądź	nagrody	z	tytułu	pełnionej	funkcji.	Dlate-
go	też	tak	ważne	są	procesy	przejmowania	eksponowanych	stanowisk	w	administra-
cji	 publicznej26,	TVP,	NBP,	 IPN,	KNF,	 fundacjach	 założonych	przez	 spółki	Skarbu	
Państwa,	funduszach	i	agencjach	pozabudżetowych,	radach	nadzorczych	i	zarządach	
spółek	 z	 udziałem	państwowych	osób	prawnych,	 a	 także	w	prokuraturze,	 sądach27,	
służbach	specjalnych	oraz	w	innych	publicznych	podmiotach	kontrolowanych	przez	
rząd28.	Podczas	analizy	procesów	(…)	zawłaszczania państwa przez partię29	nie	moż-
na	zawężać	pola	widzenia	jedynie	do	administracji	rządowej,	gdyż	tożsame	procesy	
występują	w	administracji	samorządowej	oraz	w	instytucjach	podległych	jednostkom	
samorządu	terytorialnego30.

Oczywiście	tego	typu	decyzje	kadrowe	są	podejmowane	na	podstawie	obowiązu-
jącego	prawa,	niemniej	jednak	należy	zadać	pytanie:	jakie	rzeczywiste	kryteria	i	prze-
słanki	 sprawiają,	 że	 spośród	wielu	 innych	 uczciwych,	 praworządnych,	wykształco-
nych,	zdolnych	Polek	i	Polaków,	korzystających	z	pełni	praw	publicznych,	akurat	tej,	
a	nie	innej,	grupie	wybrańców	należą	się	wymierne,	często	ponadprzeciętne	korzyści	
materialne	i	osobiste?	Czy	to,	że	określone	czynności	prawne	mają	swoją	legitymiza-
cję	w	przepisach	jest	wystarczającym	argumentem,	aby	uznać,	że	te	korzyści	(stano-
wiska,	funkcje,	wysokie	zarobki)	są	bezwarunkowo	należne	akurat	faworyzowanym	
nominatom?

24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku –	Kodeks cywilny	(t.j.:	DzU	z	2019	r.	poz.	80).
25 H.	Witczak,	A.	Kawałko,	Zobowiązania,	Warszawa	2015,	s.	96.			
26 B.	Olszewski,	Problem nepotyzmu w administracji publicznej,	„Acta	Universitatis	Wratislavien-

sis”	2009,	nr	79,	s.	174.	
27 G.	Kopińska,	Stanowiska publiczne jako łup polityczny. Polityka personalna w okresie od 16 listo

pada 2015 do 31 października 2017 roku,	Warszawa	2018,	s.	8–9.	
28 J.	Paczocha,	Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej 

legislacyjne podstawy,	Warszawa	2018,	s.	4–8.	
29 Tamże,	s.	8.	
30 W.	Walczak,	Zawłaszczanie stanowisk w administracji samorządowej – element umacniania sys

temu władzy,	„Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Oeconomica”	2013,	nr	288,	s.	67–78.	
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Odnośnie	 do	 elementów	 określających	 korupcję	 w	 ustawie	 o	 CBA	warto	 do-
strzec,	że	warunkiem	koniecznym	opisywanych	czynów	jest	zależność	obiecywania,	
proponowania	i	wręczania	nienależnych	korzyści	od	działania	lub	zaniechania	dzia-
łania	w	wykonywaniu	funkcji.	Trzeba	 też	zwrócić	uwagę,	że	wiele	z	przywołanych	
procesów,	powszechnie	występujących	w	realiach	zarządzania,	jest	bardzo	czytelnym	
i	ewidentnym	przykładem	czynu	polegającego	na	proponowaniu	i	zapewnianiu	przez	
funkcjonariusza	publicznego	wymiernych	i	odczuwalnych	korzyści	innym	osobom	peł-
niącym	funkcję	publiczną	w zamian za działanie podczas wykonywania przez nich 
funkcji.	Konkretnym	przykładem	może	być	m.in.:	obiecanie	stanowiska	pracy	radne-
mu	sejmiku,	który	po	zmianie	ugrupowania	w	ramach	wykonywanych	obowiązków	
następnie	będzie	odpowiednio	głosował	za	powołaniem	składu	zarządu	województwa;	
propozycja	utrzymania	dotychczasowego	miejsca	pracy	w	zamian	za	poparcie	w	gło-
sowaniu	składu	osobowego	zarządu	uprzednio	ustalonego	w	centrali	partii;	zatrudnia-
nie	miejskich	radnych	na	eksponowanych	stanowiskach	dyrektorskich	w	podległych	
spółkach	komunalnych;	przydzielanie	 stanowisk	kolegom	partyjnym	w	 radach	nad-
zorczych	 i	 zarządach	 spółek	komunalnych,	 funkcji	wiceprezydentów,	w zamian za 
uzyskanie poparcia w głosowaniach, oraz inne korzyści polityczne	itd.	

Zdarzają	się	również	sytuacje,	gdy	piastun	danej	synekury	otrzymuje	od	decy-
denta	(tj.	od	swojego	protektora)	niejako	w	pakiecie	listę	kolejnych	osób	do	zatrudnie-
nia	na	uprzednio	wskazanych	stanowiskach,	a	także	dane	firm	(podmiotów),	z	którymi	
należy	nawiązać	współpracę	na	określonych	warunkach,	którym	należy	przyznać	do-
tacje,	bądź	listę	osób,	którym	trzeba	udzielić	poparcia	w	głosowaniu	nad	ich	wyborem	
na	konkretny	urząd	czy	funkcję	publiczną.	Takie	przykłady	zachowań	korupcyjnych	
można	mnożyć,	a	ich	wspólną	cechą	jest	świadome,	celowe	i	zamierzone	działanie,	
mające	na	celu	zagwarantowanie	wymiernych,	obustronnych	korzyści,	które	zapew-
niają	zdobycie	i	utrzymanie	władzy	oraz	poszerzanie	wpływów.	Osoby	biorące	udział	
w	tym	procederze	w	pełni	uświadamiają	sobie,	w	czym	uczestniczą,	i	się	na	to	godzą.	
Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	transfer profitów oraz wymiana korzyści następuje 
w wyniku działań mających legitymizację w stosownych przepisach prawa.

Analizowana	definicja	korupcji,	pochodząca	z	ustawy	o	CBA,	ma	walor	poglą-
dowy	i	objaśniający	dla	służby	specjalnej,	która	zajmuje	się	zwalczaniem	tego	zjawi-
ska	w	życiu	publicznym	 i	gospodarczym,	 a	 także	 zwalczaniem	działalności	godzą-
cej	w	interesy	ekonomiczne	państwa31.	Powinna	jednak	ukierunkowywać	czynności	
analityczno-informacyjne	i	działania	operacyjne	na	trafne	rozpoznawanie	motywów,	 
celów	i	skutków	określonych	procesów	oraz	wzorców	zachowań.	Trzeba	podkreślić,	
że	 zgodnie	 z	 porządkiem	 prawnym	 obowiązującym	w	Polsce	 podstawę	 do	 stawia-
nych	zarzutów	i	odpowiedzialności	za	czyny	korupcyjne	wypełniające	znamiona	prze-
stępstw	stanowią	przepisy	kodeksu	karnego,	a	nie	ustawy	o	CBA.

31 Art.	1	ust.	1.	Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
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Charakterystyczne cechy korupcji 

Korupcja	jest	postrzegana	jako	problem	społeczny32,	wyróżniający	się	cechami	idio-
synkratycznymi.	Złożoność	badanego	zjawiska	sprawia,	że	percepcja	i	ocena	tych	sa-
mych	zdarzeń	 i	procesów	może	być	biegunowo	odmienna.	Różnice	w	postrzeganiu	
i	w	interpretacji	określonych	faktów	są	pochodną	synergicznego	oddziaływania	wielu	
czynników,	do	których	można	zaliczyć	m.in.:	wiedzę,	umiejętności	analitycznego	ro-
zumowania,	zdolności	do	rozpoznawania	uwarunkowań	i	okoliczności	mających	bez-
pośredni	wpływ	na	dane	zdarzenie	w	powiązaniu	z	trafną	identyfikacją	motywów,	za-
kładanych	celów	i	oczekiwanych	konsekwencji	(następstw)	podejmowanych	działań.	
Nie	bez	znaczenia	jest	logiczne	myślenie	i	doświadczenie	życiowe,	które	odgrywają	
niezwykle	doniosłą	rolę	w	skutecznej	realizacji	czynności	analitycznych	i	operacyj-
nych.	 Jest	 jednak	 jeszcze	 jeden	niezwykle	 istotny	element,	w	największym	stopniu	
odpowiedzialny	za	pojawiające	się	różnice	zdań	na	temat	korupcyjnych	praktyk.	Cho-
dzi	mianowicie	o	to,	kto się wypowiada na dany temat i z jakiej perspektywy for-
mułuje swoje opinie, sądy wartościujące i oceny.	Równie	istotnym	elementem	jest	
to,	na	ile	głoszone	tezy	mają	szanse	być	szerzej	upowszechniane	za	sprawą	dostępu 
do mediów,	które	w	dużej	mierze	są	odpowiedzialne	za	kształtowanie	świadomości	
i	wzorców	myślenia	odbiorców	przekazywanych	informacji33.	Inną,	subiektywną	oce-
nę	i	subiektywny	pogląd	na	praktyki	korupcyjne	mają	osoby	bezpośrednio	osiągające	
ponadprzeciętne	korzyści	materialne	i	osobiste	dzięki	takim	czynnikom,	jak	układy,	
powiązania,	koneksje	czy	znajomości,	niż	ludzie,	którzy	są	marginalizowani	i	wynisz-
czani	przez	 istniejące	kamaryle.	W	konsekwencji	przez	grupę	osób	uprzywilejowa-
nych	korupcja	będzie	odbierana	bardzo	pozytywnie,	pozostali	zaś	będą	ją	postrzegać	
całkiem	inaczej.	

Przy	 analizie	 najważniejszych	 atrybutów	 badanego	 zjawiska	 w	 pierwszej	 ko-
lejności	warto	zwrócić	uwagę	na	wartości,	 jakie	stanowią	podłoże	relacji	pomiędzy	
stronami	zaangażowanymi	w	ten	proceder.	Zalicza	się	do	nich	osiąganie	wzajemnych	
korzyści	i	realizację	partykularnych	interesów,	które	są	ukierunkowane	na	zdobycie,	
utrzymanie	 i	 umacnianie	 posiadanej	władzy	 oraz	 ochronę	wykreowanych	 układów,	
sieci	 powiązań	 i	 zależności.	Ważnym	 spoiwem	 umożliwiającym	 skuteczne	 działa-
nie	jest	kalkulacyjne	zaufanie,	gwarantujące	zachowanie	w	tajemnicy	cennej	wiedzy	
na	 temat	 uwarunkowań,	 okoliczności	 i	 roli	 osób	 kierujących	 grupą	 –	 bezpośrednio	
zaangażowanych,	wydających	dyspozycje,	pomysłodawców	realizowanych	przedsię-
wzięć,	skali	osiągniętych	korzyści	itd.		

Wspólną	cechą	wszystkich	bez	wyjątku	odmian	korupcji	 jest	 to,	że	są	to	dzia-
łania,	 tj.	 czyny	podejmowane	 z	 zamiarem	bezpośrednim,	 kierunkowym,	umyślnym	
i	celowym.	Tutaj	nie	ma	mowy	o	przypadkach	–	scenariusze	wydarzeń	są	uprzednio	

32 G.	Makowski,	Korupcja jako problem społeczny,	Warszawa	2008.
33 M.	Mindur,	Korupcja a rola państwa w rozwoju gospodarczym,	„Studia	i	Prace	Kolegium	Zarzą-

dzania	i	Finansów”	2006,	nr	74,	s.	75.	
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misternie	planowane,	przygotowane,	zaakceptowane	do	 realizacji	w	wąskim	gronie	
wtajemniczonych,	gdzie	zapadają	ustalenia	w	sprawie	podziału	na	role	i	szczegółowe	
zadania	do	wykonania.	Zazwyczaj	dotyczą	one	wcześniej	nieformalnie	uzgodnionych	
decyzji	personalnych	(np.	udzielenia	poparcia	w	głosowaniu	rekomendowanemu	kan-
dydatowi,	powołania	danej	osoby	na	eksponowane	stanowisko	itp.),	a	także	doprecy-
zowania	 czynności	 prawnych	 rodzących	 określone	 skutki	 finansowe	 (m.in.	wyboru	
faworyzowanego	oferenta	w	przetargu,	podpisania	umowy	ze	wskazanym	podmiotem,	
firmą,	osobą	fizyczną,	intratnego	zlecenia	na	korzystnych	warunkach,	przyznania	do-
tacji,	udzielenia	kredytu	na	preferencyjnych	zasadach,	sprzedaży	majątku	danej	orga-
nizacji	itp.).

Korupcję	wyróżnia	to,	że	w	wielu	przypadkach	nie	tyle	trudne,	co	niemożliwe	
jest	wskazanie	 bezpośredniej	 osoby,	 którą	można	określić	mianem	poszkodowanej,	
pokrzywdzonej.	Dość	często	osoby	biorące	udział	w	postępowaniach	konkursowych	
nawet	nie	mają	świadomości,	że	ich	niepowodzenie	i	przegranie	z	innymi	kontrkandy-
datami	było	wiadome	zanim	jeszcze	formalnie	ukazało	się	dane	ogłoszenie.	Niestety,	
takie	osoby	nie	mają	dowodów	na	to,	że	zostały	poszkodowane	w	konsekwencji	wcze-
śniej	ustalonego	rozstrzygnięcia,	tj.	praktyk	korupcyjnych.	Podobne	realia	zdarzają	się	
również	przy	organizacji	przetargów34,	zwłaszcza	podczas	ustalania	warunków	Spe-
cyfikacji	 Istotnych	Warunków	Zamówienia	 (SIWZ)	 i	kryteriów	wyboru	najkorzyst-
niejszej	oferty.	W	przywołanych	sytuacjach	istnieje	przynajmniej	teoretyczna	szansa	
i	możliwość	podjęcia	próby	ubiegania	się	o	pracę	bądź	realizację	zamówienia.	

Całkiem	 inaczej	 wyglądają	 procesy	 kadrowe	 realizowane	 w	 formule	 prawnej	
powołania	(zatrudnienia)	na	stanowisko	(bez	potrzeby	organizowania	tzw.	otwartych	
naborów).	Co	ważne,	dla	większości	podmiotów	działających	w	gospodarce	przepi-
sy	prawa	nie	nakazują	przeprowadzania	otwartych	postępowań	rekrutacyjnych,	 tym	
bardziej	w	zakresie	nawiązywania	współpracy	z	podmiotami	zewnętrznymi.	A	zatem:	
w	 jakich	 konkretnie	 okolicznościach,	 i	w	wyniku	 jakich	metod	 działania	 następują	
owe	nominacje	na	stanowiska	oraz	są	zawierane	umowy	z	podmiotami	zewnętrznymi?	
Gdyby	z	takim	pytaniem	zwrócić	się	do	mocodawców,	można	spodziewać	się	jedynie	
oficjalnej	odpowiedzi:	wszystkie	decyzje	są	podejmowane	zgodnie	z	obowiązującymi	
przepisami	prawa,	przez	osoby	mające	stosowne	uprawnienia	decyzyjne	w	 tym	za-
kresie.	Jest	to	jednak	wytłumaczenie	decyzji	arbitralnych	i	uznaniowych,	akcentujące	
problem	legalności	działań	pod	względem	prawnym	(tj.	zgodności	z	obowiązującymi 
przepisami).	 Natomiast	 takie	 zdanie	w	 żadnej	mierze	 nie	 stanowi	 eksplikacji	 i	 nie	
przybliża	do	poznania	metod	i	przesłanek	przydatnych	w	dokonywaniu	wyborów.	In-
nymi	słowy,	nie	jest	to	właściwa	odpowiedź	na	postawione	pytanie	i	nie	wyjaśnia	ona	
istoty	badanej	sprawy.	

Interesujące	poznawczo	uwagi	i	spostrzeżenia	na	temat	cech opisujących	korup-
cję	są	zawarte	w	raporcie	Centralnego	Biura	Antykorupcyjnego:

34 G.	Makowski,	Postępowania jednoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach pu
blicznych,	„Zarządzanie	Publiczne”	2017,	nr	4,	s.	525–550.
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•	 Skomplikowany	 proces	 wykrywania	 przestępstw	 korupcyjnych	 jest	 konse-
kwencją	braku	śladów	działania	sprawcy	–	jest	to	tzw.	przestępstwo	latentne,	
bez	ofiar.	

•	 Do	wręczenia	łapówki	dochodzi	zazwyczaj	„w	cztery	oczy”,	a	całemu	proce-
derowi	nadaje	się	cechy	legalności.	Wszystko	to	sprawia,	iż	pomiędzy	obiema	
stronami	tworzy	się	tzw.	solidarność	sprawców	skutkująca	tym,	że	nie	są	one	
zainteresowane	wykryciem	przestępstwa.

•	 Często	 podmiotem	 przestępstwa	 korupcji	 są	 osoby	 reprezentujące	 struktu-
ry	 administracyjne	 czy	 polityczne,	 zajmujące	wysokie	 stanowiska	 państwo-
we.	Ujawnianie	przypadków	skorumpowania	takich	osób	jest	trudne	z	uwagi	
na	ich	fachowe	i	profesjonalne	działanie,	znajomość	przepisów,	a	także	wyko-
rzystywanie	układów	towarzyskich.

•	 Wymienione	okoliczności	w	sposób	istotny	ograniczają	efektywność	procesu	
wykrywczego	przestępstw	korupcyjnych	i	powodują,	że	zdecydowana	więk-
szość	tych	czynów	jest	objęta	tzw.	ciemną	liczbą.

•	 Obecnie	przestępcze	działania	są	maskowane	legalnymi	procedurami,	np.	osoby	
biorące	udział	w	przetargach	publicznych	mogą	pozostawać	w	zmowie,	a	nawet	
oferować	niższe	ceny,	wiedząc,	że	i	tak	jeden	z	nich	wygra	przetarg	dla	wszyst-
kich.

•	 Obecnie	 to	zjawisko	coraz	częściej	ma	charakter	 zorganizowany,	występuje	
wyraźny	podział	ról	osób	uczestniczących	w	przestępczej	transakcji	korupcyj-
nej,	 tzw.	 pośredników	–	naganiaczy,	 płatnych	protektorów,	osób	pełniących	
funkcje	publiczne	czy	też	nawet	kurierów	z	pieniędzmi35.

Roman	Jakubowski	uważa,	że	(…)	najbardziej typowymi cechami korupcji są: 
powszechność, entropia, rynkowość i interaktywność36.	Józef	Baniak	podziela	pogląd	
na	temat	powszechności	w	odniesieniu	do	charakterystyki	badanego	zjawiska,	ale	jed-
nocześnie	dodaje,	że	(…)	ważną cechą korupcji jest jej tajność i ukrywanie przed opi
nią publiczną,	co	gwarantuje	skuteczność	działań	realizowanych	z	wyrachowaniem37.	
Helena	 Sutch	 zaznacza,	 że	 (…)	 korupcja podważa konkurencję, uprzywilejowując  
tylko niektórych na rynku38.	Zasadnicze	 znaczenie	 dla	 zrozumienia	 istoty korupcji 
i jej głównych celów	mają	następujące cechy:

•	 Korupcja	stanowi	zaprzeczenie	uczciwości,	równego	traktowania,	praworząd-
ności		i	zasad	sprawiedliwości	społecznej.	Te	wartości	zastępuje	totalna	bez-
względność,	pogarda,	interesowność,	kumoterstwo	i	poplecznictwo.	

35 Mapa korupcji. Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez 
służby i organy państwowe za lata 2004–2009,	Warszawa	2010,	s.	5–16.

36 R.	 Jakubowski,	Cechy charakterystyczne korupcji i sposoby jej zapobiegania w administracji,	
w:	Korupcja w administracji,	A.	Truska-Kawa	(red.),	Katowice	2016,	s.	26.	

37 J.	Baniak,	Łapownictwo w moralnej ocenie religijnych i niereligijnych studentów stacjonarnych 
i niestacjonarnych,	„Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Socjologica”	2012,	nr	40,	s.	171–172.	

38 H.	Sutch,	Strategia walki z korupcją. Teoria i praktyka,	Warszawa	1999,	s.	7.	
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•	 Korupcja	nie	tyle	ogranicza	(podważa)	potencjalną	konkurencję,	co	całkowi-
cie	 ją	 eliminuje	 i	 jednocześnie	 pozbawia	 jakiejkolwiek	 najmniejszej	 szansy	
przeciwstawienia	 się	 takim	 praktykom,	 gdyż	 obowiązujące	 przepisy	 prawa	
stwarzają	pole	do	arbitralnych,	uznaniowych,	 stronniczych	decyzji,	które	 są	
wiążące	i	nie	podlegają	zaskarżeniu,	jeśli	zostały	podjęte	zgodnie	z	prawem,	
przez	upoważnioną	osobę,	stosownie	do	posiadanych	kompetencji.		

•	 Korupcja	 ma	 charakter	 sieciowy.	 To	 oznacza,	 że	 zakresem	 oddziaływania	
wykracza	poza	obszar	danej	organizacji	 i	prowadzi	do	swoistej	 inkorporacji	
przyjmowanych	norm,	zasad,	wzorców	zachowań	oraz	metod	postępowania	
w	 ramach	 systemu	 zarządzania	 obowiązującego	w	 pozostałych	 podmiotach	
(instytucjach),	w	celu	skutecznego	podporządkowania	ich	działalności	reali-
zacji	partykularnych	interesów	władzy.

•	 Korupcja	 jest	 najważniejszym	 elementem	 scalającym	 funkcjonowanie	 ukła-
dów	zamkniętych,	 tj.	zorganizowanych	grup	dbających	o	prywatne	 interesy,	
przywileje,	ścieżki	kariery,	awanse	dla	wybrańców,	splendory	i	wzajemne	ko-
rzyści.	Tworzą	je	i	kierują	nimi	osoby,	które	należą	do	struktur	władzy	o	cha-
rakterze	 formalnym	pod	względem	organizacyjno-prawnym,	 a	 jednocześnie	
w	swoich	działaniach	bazują	na	rozlicznych	kontaktach,	wpływach	i	powią-
zaniach	niejawnych	(relacje	prywatne,	rodzinne,	koligacje	towarzyskie,	poli-
tyczne),	zapewniających	im	wyższość	i	przewagę	nad	pozostałymi	członkami	
danego	środowiska,	grupy	zawodowej.

•	 Korupcja	jako	ukształtowana	sieć	–	konfiguracja	wpływów,	powiązań	i	zależ-
ności	–	 jest	najważniejszym,	decydującym	czynnikiem,	który	zapewnia	wy-
brańcom	uprzywilejowaną	pozycję,	gwarantuje	sprawną	i	skuteczną	realizację	
prywatnych	interesów,	partykularnych	celów,	a	jednocześnie	jest	zasadniczym	
elementem	umożliwiającym	zdobywanie	wymiernych	korzyści	majątkowych	
i	osobistych.	

•	 Cele	 i	założenia	korupcji	pozostają	niezmienne	na	przestrzeni	 lat,	natomiast	
wraz	ze	zmianami	w	otoczeniu	społeczno-gospodarczym	i	prawnym	przeobra-
żeniom	oraz	modyfikacji	ulegają	mechanizmy	korupcyjne	stosowane	w	prak-
tyce.	Aktualnie	działania	korupcyjne	coraz	częściej	przybierają	formę	złożo-
nych	 czynności	 i	 procesów	 gospodarczych	 mających	 podstawy	 prawne	 do	
podejmowanych	decyzji,	transferów	pieniężnych,	przepływów	kapitałowych,	
zbywania	praw	majątkowych	itp.,	w	celu	uniknięcia	zarzutów	o	przyjmowanie	
(przekazywanie)	jakichkolwiek	nienależnych	korzyści.		

•	 Korupcja	pojmowana	w	szerokim	ujęciu	była,	jest	i	pozostanie	dominantą	oraz	
fundamentalnym	spoiwem	systemu	rządzenia,	a	także	nieodłącznym	elemen-
tem	procesów	zarządczych,	jakie	są	realizowane	w	celu	zdobywania,	sprawo-
wania	i	utrzymania	władzy	oraz	kontroli	nad	podległymi	instytucjami	(orga-
nizacjami).	

Zagadnieniem	do	dalszych	rozważań	jest	rozstrzygnięcie:	czy	korzyści	majątko-
we	i	osobiste	obligatoryjnie	(bezwarunkowo)	powinny	być	uznawane	za	należne,	jeśli	
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jest	stosowna	podstawa	do	podejmowanych	czynności	prawnych,	w	których	następ-
stwie	dochodzi	do		wzbogacenia	się?	Można	sądzić,	że	stanowisko	w	tej	spornej	spra-
wie	ma	fundamentalne	znaczenie	dla	naświetlenia	różnicy	pomiędzy	legalną	korupcją	
a	przestępstwem.

Przesłanki podziału na przestępstwa i legalne formy korupcji

Podczas	analizy	zachowań	mających	na	celu	wykorzystywanie	władzy	do	realizacji	
partykularnych	interesów	i	osiągania	prywatnych	korzyści	można	wskazać	przykłado-
we	procesy	oraz	decyzje,	które	są	określane	mianem	legalnej	korupcji39.	Najczęściej	
wymienia	się	wówczas	niekaralne	formy	korupcji,	 takie	 jak:	nepotyzm,	konflikt	 in-
teresów,	poplecznictwo	i	kumoterstwo40.	Warto	w	tym	miejscu	podkreślić,	że	te	zja-
wiska	występują	nie	 tylko	w	 instytucjach	państwowych41,	 lecz	 także	w	podmiotach	
prywatnych42.	Takie	zdarzenia,	pojawiające	się	w	organizacjach	sektora	publicznego,	
w	powszechnym	odczuciu	są	postrzegane	jako	patologie	związane	z	nadużywaniem	
władzy.	Te	 same	praktyki	występujące	w	firmach	prywatnych	 traktuje	 się	 jako	 od-
zwierciedlenie	rodzinnej	przedsiębiorczości,	przejaw	operatywności,	zaradności	w	in-
teresach	oraz	zdolności	do	nawiązywania	korzystnych	relacji	biznesowych.	Instytucje	 
państwowe,	z	uwagi	na	realizowane	zadania	i	wydatkowane	na	te	cele	środki	finanso-
we,	są	wysoce	pożądanym,	wiarygodnym	i	wypłacalnym	klientem	dla	świata	biznesu.	
Organizacje	sektora	publicznego	i	prywatnego	w	wielu	przypadkach	łączą	silne	powią-
zania	ekonomiczne	za	sprawą	realizowanych	przedsięwzięć,	dzięki	czemu	na	konta	
określonych	podmiotów	gospodarczych	trafiają	pokaźne	sumy	pieniędzy.	Wydaje	się	
zatem	logicznie	uzasadnione,	aby	również	inne	procesy	i	decyzje	rodzące	określone 

39 D.	Kaufmann,	P.C.	Vicente,	Legal Corruption,	„Economics	&	Politics”	2011,	nr	2,	s.	195–219;	
P.	Domadenik,	J.	Praśnikar,	J.	Svejnar,	Legal Corruption, Politically Connected Corporate Gover
nance and Firm Performance,	„IZA	Discussion	Papers”	2014,	t.	8321,	s.	1–26;	O.	Cincer,	M.	John-
ston,	Measuring Illegal and Legal Corruption in American States: Some results from the Edmond 
J. Safra Center for Ethics Corruption in America Survey,	Cambridge	2015,	t.	58,	s.	1–41.	

40 S.	Rose-Ackerman,	B.J.	Palifka,	Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform,	
wyd.	II,	New	York	2016,	s.	11;	C.	Shore,	Culture and Corruption in UE: Reflections on Fraud, 
Nepotism and Cronyism in European Commission,	w:	Corruption. Anthropological Perspective,	
London	2005,	s.	131–155;	A.	Graycar,	O.	Monaghan,	Rich Country Corruption,		„International	
Journal	of	Public	Administration”	2015,	t.	38,	s.	586–595.

41 R.	Karklins,	Typology of PostCommunist Corruption, „Problems	 of	 Post-Communism”	2002,	
nr	4,	s.	24;	D.F.	Thompson,	Theories of Institiunal Corruption,	„Annual	Review	of	Political	Scien-
ce”	2018,	t.	21,	s.	495–513.

42 H.	Arasli,	M.	Tumer,	Nepotism, Favoritism and Cronyism: A study of their effects on job stress 
and job satisfaction in the banking industry of north Cyprus,	 	„Social	Behavior	and	Personali- 
ty”	2008,	t.	36,	s.	1237–1250;	A.	Argandona,	Private – To Private – Corruption,	„IESE	Business	
School	Working	Papers”	2003,	nr	531,	s.	1–18.
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skutki	finansowe	rozpatrywać	pod	kątem	legalnego	bądź	karalnego	nadużywania	wła-
dzy	dla	prywatnych	interesów	i	korzyści.		

Paweł	Majewski	prezentuje	pogląd,	 zgodnie	 z	którym	 (…)	korupcja w aspek
cie prawnym to przede wszystkim nielegalność określonych zachowań (np. wpływania 
w sposób zakazany prawem na decyzje podejmowane przez organy władzy publicz
nej)43.	Zgodnie	z	takim	rozumowaniem	korupcja	została	przedstawiona	w	kontekście	
niezgodnego	z	prawem	wywierania	wpływu	na	decyzje	władzy	publicznej.	A	zatem	–	
według	cytowanego	autora	–	jeśli	wskazania,	podpowiedzi,	naciski	bądź	inne	formy	
oddziaływania	na	decydentów	nie	są	prawnie	zabronione,	to	nie	występują	przesłanki	
do	używania	pojęcia		ko rupc j a 	 w	stosunku	do	takich	zachowań.	Co	więcej,	te	re-
fleksje	P.	Majewskiego	mogłyby	też	prowadzić	do	innego	wniosku,	a	mianowicie,	że	
sama	legalność	decyzji	podejmowanych	przez	władze	publiczne	wyklucza	możliwość	
postrzegania	takich	czynów	w	kategorii	praktyk	korupcyjnych.	Innymi	słowy,	legity-
mizacja	prawna	dla	czynności	dokonywanych	przez	organy	władzy	publicznej	mogła-
by	stanowić	 relewantną	 i	wystarczającą,	 tj.	 samoistną,	przesłankę	uniemożliwiającą	
dokonanie	pogłębionej	interpretacji	karno-prawnej	istotnych	okoliczności,	rzeczywi-
stych	motywów	i	celów	związanych	z	podejmowaniem	określonych	decyzji.	

Powyższe	rozważania	pozwalają	uzmysłowić,	jak	bardzo	złożonym	i	niesłycha-
nie	 trudnym	do	analizy	prawnej	zagadnieniem	jest	korupcja44.	Można	sądzić,	że	do	
najbardziej	 skomplikowanych	 (a	 jednocześnie	 kontrowersyjnych)	 tematów	 zalicza	
się	problem	przesłanek	(kryteriów)	umożliwiających	rozróżnienie	na	legalne	praktyki	
i	przestępstwa	korupcyjne.	Wydaje	się,	że	dokonanie	takiej	klasyfikacji	jest	możliwe	
z	uwzględnieniem	różnych	czynników,	które	mogą	posłużyć	 jako	założenia będące 
wyznacznikami podziału na	czyny karalne	i	pozostałe	odmiany	legalnej korupcji.	
Do	najważniejszych	z	nich	zalicza	się:

•	 legitimizację	 prawną	 decyzji	 (działań),	 postrzeganą	 przez	 pryzmat	 istnienia	
podstawy	w	 przepisach	 prawa,	 która	 upoważnia	 do	 podejmowania	 określo-
nych	czynności	prawnych	zgodnie	z	zakresem	przyznanych	kompetencji,		

•	 kwalifikację	 i	 prawną	 ocenę	 proponowanych	 (uzyskiwanych)	 korzyści	 jako	
należnych	bądź	nienależnych,	

•	 prawną	ocenę	okoliczności	badanych	zdarzeń	pod	kątem	właściwego	rozpo-
znania	celów	i	motywów	dla	przeprowadzanej	wzajemnej	wymiany	korzyści	
oraz	charakteru	relacji	łączącej	zaangażowane	strony,

•	 analizę	 oraz	 interpretację	 prawną	 stosownych	 przepisów	 kodeksu	 karnego,	
przybliżającą	do	właściwej	oceny	okoliczności,	motywów	działania	 i	 celów	
rozpatrywanego	zdarzenia	(procesu,	decyzji),	dokonaną	przez	organy	państwa	
(służby,	prokuraturę,	sądy)	na	podstawie	logicznego	rozumowania,	posiadanej	
wiedzy	oraz	doświadczenia	życiowego,	

43 P.	Majewski,	Raport na temat korupcji w polskim systemie ochrony zdrowia,	Warszawa	2007,	s.	4.	
44 Corruption and the Secret of Law. A legal anthropological perspective,	 M.	 Niujten,	 G.	An-

ders	(red.),	Hampshire	2007.	
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•	 możliwość	 procesowego	 wykorzystania	 materiałów	 pozyskanych	 podczas	
kontroli	operacyjnej	do	ustalenia	okoliczności	oraz	udowodnienia	motywów	
i	celów	działania	osób	zaangażowanych	w	korupcyjny	proceder.	

Decyzje dotyczące spraw personalnych

Przy	rozpatrywaniu	legalności	działań	można	odwołać	się	do	decyzji kadrowych.	Jak	
wcześniej	wyjaśniano,	dla	przeważającej	większości	przypadków	jedynym	i	z	praw-
nego	punktu	widzenia	wystarczającym	uzasadnieniem	jest	stwierdzenie,	że	nominacja	
danej	osoby	na	stanowisko	odbyła	się	zgodnie	z	przepisami	prawa	obowiązującymi	
w	 tym	 zakresie.	 Przyjęcie	 takiego	 toku	 rozumowania	 doprowadzi	 do	 wniosku,	 że	
w	tego	typu	sytuacji	nie	można	kwestionować	poczynań	władzy,	a	tym	bardziej	do-
patrywać	się	w	takich	działaniach	jakichkolwiek	przejawów	zachowań	korupcyjnych.	
Nieco	inna	perspektywa	myślowa	może	skłaniać	do	zastanowienia	się	nad	okoliczno-
ściami	 i	 uwarunkowaniami	 analizowanych	decyzji	 pod	kątem	 innych,	 powszechnie	
obowiązujących	przepisów	prawa,	np.	Konstytucji RP.	Zgodnie	z	zasadą	równości	
obywateli	wobec	prawa,	opisaną	w	art.	32	ustawy	zasadniczej:	Wszyscy są wobec pra
wa równi. Wszyscy mają prawo do jednakowego traktowania przez władze publicz
ne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospo
darczym z jakiejkolwiek przyczyny45.	Te	konstytucyjne	wartości	wydają	się	klarowne	
i	zrozumiałe,	gdyż	odwołują	się	do	zasad	równości	i	jednakowego	traktowania	oby-
wateli	przez	osoby	reprezentujące	władze	publiczne.	Przy	uwzględnieniu	powyższych	
przesłanek	można	podjąć	próbę	scharakteryzowania	i	oceny	dostępności	wybranych	
stanowisk	dla	zwykłych	obywateli	pod	kątem	„jednakowego	 traktowania”.	W	sytu-
acji,	gdy	przepisy	prawa	nie	przewidują	otwartego	naboru,	osoby	korzystające	z	pełni	
praw	publicznych	nie	mają	 żadnej	 szansy	ubiegania	 się	o	daną	 synekurę.	A	zatem,	
czy	można	w	odniesieniu	do	takich	procesów	mówić,	że	stanowią	one	odzwierciedle-
nie	traktowania	według	jednakowych	zasad?	Dla	przykładu:	czy	ktoś	zainteresowany	
np.	stanowiskiem	kierowniczym	w	strukturach	administracji	rządowej	lub	podległych	
instytucjach,	w	służbie	cywilnej	albo	w	Kancelarii	Prezydenta	RP,	w	Kancelarii	Sejmu	
bądź	Senatu	ma	gwarancje	równych	praw	przy	staraniu	się	o	zdobycie	takiego	miejsca	
pracy,	zważywszy	na	 to,	że	spełnia	warunki	 formalne	 i	ma	stosowne	kompetencje?	
Innym	 przykładem	mogą	 być	m.in.	 stanowiska	w	 radach	 nadzorczych	 i	 zarządach	
spółek	z	udziałem	państwowych	osób	prawnych,	a	także	w	pozostałych	podmiotach	
zależnych	(powiązanych	kapitałowo).	Na	tym	tle	można	zadać	również	inne	pytanie:	
czy	ktoś	świadomie	zrzeka	się	mandatu	posła	bądź	rezygnuje	z	kierowniczego	stano-
wiska	w	Kancelarii	Prezydenta	RP	lub	w	urzędzie	miejskim,	gdy	nie	ma	gwarancji	 

45 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.	(DzU	z	1997	r.	nr	78	poz.	483,	
ze	zm.).
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i	stuprocentowej	pewności,	że	następnie	otrzyma	lukratywne,	wysokopłatne	stanowi-
sko	w	zarządzie	spółki	z	udziałem	Skarbu	Państwa	lub	spółki	komunalnej?	

Grażyna	Kopińska	wyraża	przemyślenia,	które	stanowią	cenny	wątek	w	kontek-
ście	prowadzonych	rozważań.	Zdaniem	autorki:	

(…)	osoby	zainteresowane	aktywnością	polityczną	otrzymują	informację,	że	klu-
czem	do	ich	kariery	jest	budowanie	sieci	powiązań	i	znajomości.	O	ich	awansie	
życiowym	 i	 profesjonalnym	 nie	 będzie	 decydować	 fachowość,	 doświadczenie	
czy	rzetelność,	a	lojalność	względem	patrona	i	spryt	w	pozbywaniu	się	konkuren-
cji.	Obywatele	zaś	widząc,	że	ustanowione	prawem	reguły	są	nieprzestrzegane,	że	
można	je	obchodzić	lub	łatwo	zmieniać,	nabierają	przekonania,	że	„rządzą	nimi”	
ludzie	nieuczciwi,	a	co	gorsza	–	że	uczciwi nie mają szans w takim systemie46.

Zdaniem	Łukasza	Szwejkowskiego	(…)	korupcja kompromituje idee konkuren
cji i konkurencyjności, ponieważ sukcesu w skorumpowanym środowisku nie moż-
na osiągnąć, nie uczestnicząc w praktykach korupcyjnych47.	 Są	 to	 bardzo	 trafne	
spostrzeżenia,	przemyślane	i	słuszne	refleksje.	Mamy	zatem	do	czynienia	z	taką	oto	
sytuacją:	istnieje	grupa	faworyzowanych	beneficjentów,	którym	lukratywne	funkcje,	
stanowiska	i	apanaże	się	należą,	oraz	grupa	pozostałych	obywateli,	niemających	naj-
mniejszych	szans	konkurowania,	stojących	na	przegranej	pozycji.	A	wszystko	to		jest		
zgodne	z	obowiązującym	prawem.	

W	 celu	 lepszego	 zobrazowania	 kwestii	 prawnych	warto	w	 tym	miejscu	 zacy-
tować	 wykładnię	 interpretacyjną	 Trybunału	 Konstytucyjnego:	 Zasada równości 
(art. 32 Konstytucji) nie może stanowić samodzielnej podstawy skargi konstytucyj
nej. Powołanie się na tę zasadę wymaga każdorazowo wskazania przez skarżącego 
konkretnej konstytucyjnej wolności lub konkretnego konstytucyjnego prawa, które do
znały uszczerbku na skutek naruszenia zasady równości w jego sprawie48.	W	świetle	
przywołanego	stanowiska	można	powiązać	naruszenie	zasady	równości w	dostępie	do	 
lukratywnych	stanowisk	państwowych	m.in.	z	art.	1	Konstytucji RP,	zgodnie	z	któ-
rym:	Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli;	art.	2:	Rzeczpospo
lita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawie
dliwości społecznej;	art.	60:	Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych 
mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach,	a	także	z	art.	45:	
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasad
nionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd49.	Niemożliwe	
i	 bezpodstawne	 byłoby	 zgłaszanie	 takich	 zastrzeżeń,	 gdyby	w	 ustawie	 zasadniczej	

46 G.	Kopińska,	Stanowiska publiczne jako łup polityczny, s.	80.	
47 Ł.	Szwejkowski,	Korupcja. Wybrane zagadnienia,	Legionowo	2013,	s.	16	(materiały	dydaktyczne	

nr	87).
48 Postanowienie	Trybunału	Konstytucyjnego	z	27	II	2005	r.	(Ts.	198/05),	Niedopuszczalność skargi 

konstytucyjnej zarzucającej naruszenie praw osoby trzeciej,	s.	2.	
49 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. …
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zapisano,	że	Rzeczpospolita	jest	dobrem	(tj.	prywatnym	majątkiem,	folwarkiem)	bę-
dącym	odrębną	własnością	ugrupowań	politycznych	tworzących	większość	sejmową,	
a	 także	przedstawicieli	elit	 samorządowych	sprawujących	władzę	na	danym	 teryto-
rium,	a	zawłaszczanie	państwowych	posad	wyłącznie	przez	faworyzowanych	wybrań-
ców	(tj.	działaczy	partyjnych,	ich	krewnych,	współpracowników,	bliskich	znajomych,	
innych	osób	blisko	powiązanych	z	władzami),	z	 jednoczesnym	blokowaniem	pozo-
stałych	obywateli	korzystających	z	pełni	praw	publicznych,	stanowi	odzwierciedlenie	
zasad	sprawiedliwości	społecznej.		

Warto	 przy	 okazji	 dodać,	 że	 nawet	 przy	 stosowaniu	 formuły	 otwartego	 nabo-
ru	 jako	metody	 selekcji	 osób	 do	 zatrudnienia	 na	 stanowiskach	urzędniczych	w	 ad-
ministracji	publicznej	nie	ma	procedur odwoławczych	od	wyniku	finalnego.	Postę-
powanie	 rekrutacyjne	kończy	 informacja	o	 rozstrzygnięciu	konkursu.	Taka	sytuacja	
nie	dotyczy	tylko	pracowników	samorządowych,	na	co	w	wybiórczy	sposób	zwraca	
uwagę	w	swoim	sprawozdaniu	Rzecznik	Praw	Obywatelskich50.	Opinię	wartą	zacyto-
wania,	dotyczącą	omawianego	zagadnienia,	prezentuje	minister	spraw	wewnętrznych	
i	administracji,	który	stwierdza,	że	(…)	próba uregulowania kwestii zakończenia pro
cedury naboru formą decyzji administracyjnej mogłaby zostać odebrana jako inge
rencja w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania 
polityki kadrowej51.	Procedura	odwoławcza,	która	przewiduje	możliwość	zaskarżenia	
decyzji	do	sądu	administracyjnego,	przysługuje	natomiast	m.in.	w	przypadku	wydania	
przez	wojewodę	zarządzenia	zastępczego	w	sprawie	wygaśnięcia	mandatu	prezydenta	
miasta	bądź	radnego	za	złamanie	przepisów	tzw.	ustawy	antykorupcyjnej.

Interesującym	uzupełnieniem	dociekań	objaśniających	istotę	konkursów	jest	sta-
nowisko	wyrażone	przez	Ewę	Maciejewską:

Raczej	nie	mamy	wątpliwości,	że	rywalizacja	o	wolne	stanowiska	sędziowskie	
w	sądzie	wyższego	rzędu	nigdy	nie	była	doskonała,	w	pełni	transparentna	i	nie 
budząca	wątpliwości co	do równych	reguł	gry.	Prawdą	jest,	że	w	apelacji	łódzkiej	
konkursy	przed	2015	rokiem	były	pozorne,	w	tym	sensie,	że	zawsze preferowa-
ny był	kandydat	delegowany.	Zwykle	też był	to jedyny kandydat	i	choć	z	punk-
tu	widzenia	merytorycznego	pewnie	w	99%	przypadków	nie	budził	zastrzeżeń,	
a	dodatkowo	sprawdził	się,	orzekając	na	delegacji,	trzeba	jednak	uczciwie	przy-
znać,	że	nie wszyscy mieli taką samą szansę	wykazania	się	dobrą	pracą	na	dele-
gacji,	nie	wszystkim	bowiem	taką	delegację	proponowano52.	

50 Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 roku oraz 
o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich,	Biuro	Rzecznika	Praw	Obywatelskich,	Warsza-
wa	2018,	s.	282,	https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacje-roczne-o-dzialalnosci-rpo	[dostęp:	
10	V	2019].

51 Tamże,	s.	282.	
52 Zob.	szerzej:	E.	Maciejewska,	Czy udało się nas skłócić?,	sedziowielodzcy.pl,	20	II	2018,	http://

www.sedziowie.nazwa.pl/nucleus/index.php?blogid=1&archive=2018-10	[dostęp:	10	V	2019].
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Te	cenne	uwagi	i	konstatacje	przybliżają	do	poznania	mechanizmów,	o	których	
niestety	nie	wspomina	się	w	raportach	powstałych	na	zlecenie	i	finansowanych	przez	
organizacje	pozarządowe53.	Na	szczególną	uwagę	w	opinii	E.	Maciejewskiej	zasługuje	
sformułowanie	o	metodyce	preferowania	kandydata	zgodnie	z	prawem,	tj.	propozycja	
szansy	na	delegacje,	a	 także	kwestia	 liczebności	osób	zgłaszających	się	do	konkur-
su.	Można	 to	 odczytywać	w	 ten	 sposób,	 że	 żaden	 rozsądny	 i	myślący	 sędzia,	 jeśli	
nie	dostał	od	kogoś	zaufanego	czytelnej	sugestii	 (podpowiedzi),	że	warto	wystarto-
wać	w	ogłoszonym	konkursie,	nie	podejmował	takich	starań.	Jednym	z	argumentów	
przemawiających	na	rzecz	takiej	postawy	może	być	świadomość,	że	nie	ma	realnych	
możliwości	uczciwego	konkurowania	z	faworytem,	a	więc	po	co	narażać	się	na	prze-
graną,	a	w	konsekwencji	–	na	infamię,	ostracyzm	w	środowisku.	Inne	przesłanki	mogą	
dotyczyć	tego,	że	takie	samodzielne	zgłoszenie	się	(bez	nieformalnie	otrzymanej	re-
komendacji)	na	konkurs,	w	którym	i	tak	się	nie	ma	szans	na	zwycięstwo,	może	być	
zapamiętane	przez	przełożonych	jako	brak	zdyscyplinowania	i	nietrafna	ocena	swoich	
kompetencji	co	do	możliwości	awansu	na	wyższe	stanowisko.	Inne	opinie	cytowanej	
autorki	dotyczące	celów	oraz	intencji	przyświecających	działaniom,	jakie	obecnie	są	
podejmowane	przez	część	środowiska	sędziowskiego,	również	nawiązują	do	tematu	
i	są	bardzo	wymowne:	(...)	wspólnych wysiłków na rzecz zatrzymania złych, niekonsty
tucyjnych zmian, a także przeszkodzenia wejścia do zawodu i awansu osób, które wy
różniły się tylko bezkrytycznym popieraniem określonego politycznie układu, który 
chce przejąć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości54.

Tomasz	Krawczyk	wypowiada	się	na	temat	przesłanek,	które	jego	zdaniem	mają	
rozstrzygające	znaczenie	dla	decyzji	kadrowych	w	polskim	sądownictwie:		

W	tym	jednak	wypadku	zbieżność	cech	obu	zwycięskich	kandydatów	prowadzi	
do	wniosku,	że	nie	chodziło	tu	bynajmniej	o	jakieś	błędne	wybory,	ale	po	prostu	
o	awansowanie,	kosztem	lepszych	kolegów,	przynajmniej	części	osób,	które	z	no-
wego	nadania	objęły	funkcje	w	sądach.	(...)		w	skali	kraju	neoKRS	ma	rozstrzy-
gnąć	w	trakcie	swojej	kadencji	2000–2500	konkursów	na	stanowiska	sędziowskie,	
to	ta	liczba	niesłusznie promowanych	i	–		patrząc	na	to	od	drugiej	strony	–	bez-
zasadnie pominiętych	w	awansach	dojdzie	już	do	660–825	etatów.	Pojawia	się	
w	tym	miejscu	pytanie,	czy	polskie	społeczeństwo	stać	na	 to,	aby	 tak	duży	od-
setek	kadry	sędziowskiej	został	wybrany	w	sposób	nie	tylko	budzący	zasadnicze	
zastrzeżenia	konstytucyjne,	ale	po	prostu	wadliwy	merytorycznie	i	w wyraźnym 

53 Zob.	 B.	 Pilitowski,	 M.	 Hoffman,	 B.	 Kociołowicz-Wiśniewska,	 Skąd biorą się sędziowie?  
Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajo
wą Radę Sądownictwa,	Toruń	2017,	https://courtwatch.pl/baza-wiedzy/publikacje/	[dostęp:	5	V	
2019];	B.	Grabowska-Moroz,	M.	Szuleka,	Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów 
sądów powszechnych w okresie od sierpnia 2017 do lutego 2018,	Warszawa	2018,	http://www.
hfhr.pl/publication/od-kadr-sie-zaczyna-zmiana-prezesow-i-wiceprezesow-sadow-powszech-
nych/		[dostęp:	10	V	2019].

54 Zob.	szerzej:	E.	Maciejewska,	Nominaci neoKRS,	24	II	2019	r.,	http://www.sedziowie.nazwa.pl/
nucleus/index.php?itemid=108	[dostęp:	10	V	2019].
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celu politycznym,	do	tego	na	zasadzie	wygenerowania	na	tym	tle	nieuchronnych	
konfliktów	z	resztą	środowiska	sędziowskiego.	(...)	Rzecz	się	w	istocie	sprowadza	
tylko	do	tego,	jak	dużą	elastycznością	interpretacyjną	chce	się	ktoś	wykazać,	a	ta	–	
jak	pokazały	obecne	rządy	–	może	być	praktycznie	nieograniczona55.

Zacytowane	(publicznie	głoszone)	poglądy,	formułowane	przez	osoby	zajmujące	
stanowiska	sędziowskie	SSO,	bezspornie	wymagają	kilku	zdań	poważnego	komen-
tarza.	Po	pierwsze	wskazują,	że	decyzje	kadrowe	mają	fundamentalne	znaczenie	dla	
systemu	władzy	oraz	akcentują	możliwość	podejmowania	określonych	działań	z	uwa-
gi	 na	obowiązujące	przepisy	prawa	 lub	przepisy	 zmieniane	w	określonym	celu.	Te	
refleksje	nie	ograniczają	się	jednak	tylko	do	sądownictwa.	Po	drugie,	zgłaszane	uwagi	
i	zastrzeżenia	dotyczące	przesłanek	uwzględnianych	przez	komisję	konkursową	(taką	
rolę	odgrywa	Krajowa	Rada	Sądownictwa),	 przesądzających	o	możliwości	 dostępu	
do	zawodu	sędziego,	de	facto	stanowią	potwierdzenie	słuszności	uprzednio	formuło-
wanej	tezy,	że	decyzje	personalne	są	arbitralne,	stronnicze	i	uznaniowe.	Z	faktu,	że	są	
podejmowane	na	podstawie	obowiązującego	prawa	przez	upoważniony	organ	absolut-
nie	nie	wynika,	że	są	bezstronne,	obiektywnie	uzasadnione,	uczciwe	i	sprawiedliwe.	
Co	ważne,	ta	konstatacja	ma	szerszy wymiar	znaczeniowy	i	odnosi	się	nie	tylko	do	
decyzji	poprzedniego	składu	osobowego	KRS,	lecz	także	do	decyzji	podejmowanych	
przez	inne	organy	władzy	publicznej	oraz	przedstawicieli	władz	firm	prywatnych,	or-
ganizacji	pozarządowych	oraz	innych	podmiotów	gospodarczych.	Po	trzecie,	wystę-
puje	istotna	różnica	pomiędzy	wyżej	wspomnianymi	procesami	kadrowymi,	ponieważ	
jedynie	w	przypadku	uchwał	KRS	negatywnie	ocenionym	osobom	przysługuje	moż-
liwość	odwołania	się	od	podjętej	decyzji	do	sądu.	Dotyczy	to	zaskarżenia	uchwał	od-
noszące	się	do	wyboru	na	urząd	sędziego	w	sądach	powszechnych.	W	ostatnim	czasie	
na	mocy	wyroku	Trybunału	Konstytucyjnego	z	25	marca	2019	r.	stwierdzono	niezgod-
ność	art.	44	ust.	1a	ustawy	o	Krajowej	Radzie	Sądownictwa	z	art.	184	Konstytucji56 
(dotyczącym	odwołania	od	uchwały	KRS	odnoszącej	 się	do	wyboru	na	stanowisko	
sędziego	Sądu	Najwyższego),	a	 jednocześnie	uznano,	że	(…)	art. 9a ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) jest zgodny 
z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej57.

Należy	w	tym	miejscu	bardzo	wyraźnie	podkreślić,	że	przepisy	obowiązującego	
prawa	nie	przewidują	zaskarżenia	(kontroli	sądowej) innych	procesów	decyzyjnych 

55 Zob.	szerzej:	T.	Krawczyk,	Więcej niż trzydzieści trzy procent,	3	V	2019	r.,	http://www.sedziowie.
nazwa.pl/nucleus/index.php?itemid=103#more	[dostęp:	10	V	2019].

56 Zob.	szerzej:	wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	25	III	2019	r.,	sygn.	akt	K12/18,	Wybór człon
ków KRS przez sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do peł
nienia urzędu na stanowisku sędziego,	http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/
art/10521-wybor-czlonkow-krs-przez-sejm-sposrod-sedziow-odwolanie-od-uchwaly-krs-doty-
czacej-powola/		[dostęp:	10	V	2019].

57 Tamże.	
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związanych z wykorzystywaniem władzy i przyznanych uprawnień,	 czyli	 że	
prawo nie daje podstaw do zaskarżania decyzji kadrowych,	 tj.	 czynności	praw-
nych	w	zakresie	 indywidualnych	spraw	dotyczących	obsady	stanowisk	publicznych	
(m.in.	w	administracji	rządowej,	samorządowej,	w	służbach	specjalnych,	prokuratu-
rze,	Kancelarii	 Prezydenta,	Kancelarii	 Sejmu,	Kancelarii	 Senatu	 itd.),	 nie	wspomi-
nając	o	podmiotach	prywatnych.	Chodzi	 tu	oczywiście	nie	 tylko	o	osoby,	które	nie	
zostały	wybrane	na	funkcje	związane	z	pełnieniem	służby	publicznej,	gdyż	procedury	
nie	przewidują	otwartego	naboru,	lecz	także	o	osoby	negatywnie	ocenione	w	trakcie	
postępowań	konkursowych.	Poza	nielicznymi	wyjątkami	dotyczącymi	wyboru	na	ka-
dencję	(np.	prezes	Najwyższej	Izby	Kontroli,	prezes	Narodowego	Banku	Polskiego,	
Rzecznik	Praw	Obywatelskich)	większość	osób	można	z	dnia	na	dzień	odwołać	z	zaj-
mowanego	stanowiska	(powołując	w	to	miejsce	swojego	nominata),	bez	jakiejkolwiek	
potrzeby	uzasadniania	takiej	decyzji.	

Jeśli	 chodzi	 o	 podejmowanie	 decyzji	 personalnych,	 to	 karalne	 formy	 korupcji	
mogą	 wystąpić	 w	 sytuacji,	 w	 której	 ktoś	 żądał	 gratyfikacji	 pieniężnej	 bądź	 innych	
nienależnych	korzyści	w	 zamian	 za	możliwość	 zatrudnienia,	 powołania	 na	 stanowi-
sko	bądź	pośrednictwo	w	załatwieniu	takiej	sprawy.	Możliwe	jest	nadużycie	władzy	
i	niedopełnienie	obowiązków	przez	funkcjonariusza	publicznego	(art.	231	kk)58,	gdy	
w	ramach	decyzji	kadrowej,	podejmowanej	zgodnie	z	zakresem	przyznanych	upraw-
nień	i	na	podstawie		stosownych	przepisów	prawnych,	dochodzi	do	naruszenia	innych	
przepisów	powszechnie	 obowiązującego	prawa.	Przykładem	 takiego	działania	może	
być	np.	wyznaczenie	osoby	do	pełnienia	funkcji	w	radzie	nadzorczej,	co	narusza	zaka-
zy	łączenia	stanowisk	określone	w	ustawie	antykorupcyjnej	lub	kominowej59.	Joanna	
Gaweł	słusznie	zauważa,	że	podstawą	odpowiedzialności	funkcjonariusza	publiczne-
go	z	art.	231	kk	 jest	 (…)	działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.	
Autorka	dodaje	przy	tym,	że	(…)	owe działanie na szkodę należy rozumieć jako takie 
zachowanie, które stwarza potencjalne zagrożenie dla dobra, czy to sfery publicznej czy 
prywatnej. Nie musi zatem dojść do skutku materialnego w postaci wystąpienia szkody, 
bowiem już samo zagrożenie stanowi przesłankę odpowiedzialności60. Podobnego	zda-
nia	jest Agnieszka	Barczak-Oplustil:	(…)	nakaz poszanowania godności człowieka czy 
też zakaz nierównego, dyskryminującego traktowania skierowany jest także do funkcjo
nariuszy publicznych i jego naruszenie w trakcie wykonywania obowiązków służbo
wych stanowi niedopełnienie obowiązków służbowych, o których mowa w art. 231 k.k.61 

58 Z.	Kukuła,	Przestępstwo nadużycia władzy – odpowiedzialność karna funkcjonariusza publiczne
go,	„Kontrola	Państwowa”	2018,	nr	5,	s.	108–124.	

59 W.	 Walczak,	 Aspekty prawnokarne naruszenia przepisów tzw. ustawy kominowej,	 „Państwo	 
i	Prawo”	2015,	nr	8,	s.	52–66.

60 J.	Gaweł,	Przekroczenie lub niedopełnienie uprawnień przez funkcjonariusza Policji jako prze
stępstwo,	 w:	 Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy publicznych. Wybrane zagadnienia,	
M.	Giżyńska	i	in.	(red.),	Olsztyn	2017,	s.	138–139.	

61 A.	Barczak-Oplustil,	Naruszenia Konstytucji RP a zakres odpowiedzialności funkcjonariusza pu
blicznego z art. 231 k.k.,	„Czasopismo	Prawa	Karnego	i	Nauk	Penalnych”	2017,	z.	4,	s.	143.	
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Z	przytoczonych	opinii	wynika,	że	po	przyjęciu	powyższej	wykładni	 interpre-
tacyjnej	pewna	część	podejmowanych	decyzji,	mimo	podstawy	prawnej,	może	być	
oceniana	właśnie	pod	kątem	działania	na	szkodę	interesu	publicznego	i	prywatnego	
jako	karalne	nadużycie	władzy.	

Decyzje dotyczące spraw gospodarczych 

Innym	newralgicznym	obszarem,	w	którym	najczęściej	ujawniają	się	praktyki	korup-
cyjne,	są	czynności	prawne	związane	z	zarządzaniem	powierzonym	mieniem	oraz	wy-
datkowaniem	środków	pieniężnych	(m.in.	sprzedaż	majątku,	zakupy	towarów	i	usług,	
organizowanie	przetargów,	przyznawanie	dotacji	oraz	zawieranie	 transakcji	handlo-
wych	z	podmiotami	zewnętrznymi).	Dotyczy	to	zwłaszcza	umów	na	usługi	o	charak-
terze	niematerialnym,	np.	na	obsługę	prawną,	zlecanie	ekspertyz,	analiz,	doradztwo	
biznesowe,	promocję	i	reklamę,	marketing,	public	relations,	ubezpieczenia,	organiza-
cję	imprez	targowych,	szkoleń,	sponsoring	itp.	Są	to	najczęściej	stosowane	operacje	
gospodarcze	służące	do	legalnego	wyprowadzania	środków	finansowych	z	danej	or-
ganizacji,	które	 jest	uzasadniane	potrzebą	realizacji	działań	związanych	z	bieżącym	
funkcjonowaniem	 i	 wykonywaniem	 zadań	 (obowiązków)	 statutowych.	 Zasadniczy	
problem	 polega	 na	 tym,	 że	 są	 to	 legalne	 zdarzenia	 gospodarcze	 mające	 podstawy	
prawne	do	osiąganych	profitów	materialnych.	A	zatem,	bez	umiejętnego	przeprowa-
dzenia	wnikliwych	prac	analitycznych	i	wszechstronnych	czynności	kontrolnych62	nie	
można	formułować	zarzutów	dotyczących	osiągania	nienależnych	korzyści.	Stąd	też	
decyzje	dotyczące	kwestii,	o	których	mowa,	stanowią	bardzo	dogodną	i	bezpieczną	
formułę	dla	korupcyjnego	procederu	w	organizacji	każdego	typu.	

Nie	 ulega	 jednak	 wątpliwości,	 że	 w	 sytuacji,	 gdy	 w	 następstwie	 arbitralnych	
i	 uznaniowych	 decyzji	 intratne	 zlecenia	 trafiają	 do	 faworyzowanego	 podmiotu	 go-
spodarczego,	można	mieć	pewne	podejrzenia,	 że	nie	 jest	 to	bynajmniej	przypadek,	
ale	celowe	wykorzystywanie	władzy	w	interesie	prywatnym,	czyli	legalna	korupcja.	
Sprowadza	się	ona	do	tego,	że	żaden	inny	podmiot	ani	osoba	fizyczna	nie	mają	nawet	
iluzorycznej	szansy	ubiegania	się	o	dane	zlecenie	czy	kontrakt,	gdyż	właściwy	i	jedy-
nie	słuszny	beneficjent	został	już	wcześniej	wybrany	i	to	na	jego	konto	trafia	określona	
kwota	środków	finansowych.	Pozostałe	czynniki	nie	mają	tutaj	jakiegokolwiek	zna-
czenia	dla	podejmowanej	decyzji,	gdyż	priorytetem	jest	wyeliminowanie	potencjalnej	
konkurencji	i	zapewnienie	uprzywilejowanej	pozycji	ustawionemu	faworytowi.	Bar-
dzo	często	się	zdarza,	że	z	takim	szczęśliwcem	podpisuje	się	kontrakt	o	współpracę	
na	czas	nieokreślony,	w	którym	zawiera	się	liczne	zabezpieczenia,	aby	nowym	władzom	
danej	instytucji	nie	przyszło	do	głowy	wypowiedzenie	takiej	umowy.	A	zatem,	zasad-
niczym	przesłaniem	tego	rodzaju	decyzji	jest	całkowite	wyeliminowanie	konkurencji 

62 W.	Walczak,	Działania analitycznoinformacyjne identyfikujące mechanizmy korupcyjne w proce
sach zarządzania,	„Przegląd	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego”	2017,	nr	16,	s.	55–72.
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i	zagwarantowanie	korzyści	ekonomicznych	w	perspektywie	długookresowej	wskaza-
nej	firmie.	Nie	upoważnia	to	jednak	do	stwierdzenia,	że	każdorazowo	w	takiej	sytuacji	
dochodzi	do	czynów	prawnie	zabronionych.	

Martin	Bożek	zaznacza,	że	 (…)	przestępstwo to kategoria normatywna, której 
cechy konstytutywne określone są w ustawodawstwie karnym (kodeksie karnym)63.	
Przy	 uwzględnieniu	 powyższego	 stwierdzenia	w	 każdym	 indywidualnym	 przypad-
ku	należy	poddać	szczegółowej	i	drobiazgowej	analizie	najważniejsze	aspekty,	które	
mogą	przybliżyć	do	ustalenia,	czy	rozpatrywana	sprawa	jest	jedynie	przejawem	instru-
mentalnego	wykorzystywania	władzy,	czy	też	dane	zdarzenie	gospodarcze	zalicza	się	
do	kategorii	czynów	karalnych.	Zbysław	Dobrowolski	stwierdza,	że	(…)	nieważność 
umów lub postanowień umowy przewidujących korupcję wynika z art. 58 § 1 i 2 K. c.64 
Trudno	się	z	taką	tezą	zgodzić	z	kilku	powodów.	Po	pierwsze,	samo	zawarcie	umowy	
z	danym	podmiotem	na	konkretnych	warunkach,	otrzymanie	zlecenia	„z	wolnej	ręki”,	
może	być	sposobem	przekazywania	korzyści	w	ramach	legalnej	korupcji.	Po	drugie,	
ustalenia	korupcyjne	nigdy	nie	są	spisywane	w	formie	postanowień	umieszczanych	
w	umowie,	tylko	są	przedmiotem	ustnych	uzgodnień	w	wąskim	gronie	zainteresowa-
nych	stron.	

Podczas	badania	danego	zdarzenia	gospodarczego,	które	rodzi	określone	skutki	
finansowe,	w	 pierwszej	 kolejności	 trzeba	 dokładnie	 rozpoznać	motywy i cele	 dzia-
łania	 sprawcy	z	perspektywy	osiągania	korzyści majątkowych.	Dla	przykładu,	gdy	
analizuje	 się	 czynności	 polegające	 na	 ustawianiu	 kryteriów	SIWZ	pod	 konkretnego	
beneficjenta,	można	zaprezentować	dwie	odmienne	argumentacje	i	różne	punkty	wi-
dzenia.	Patrząc	na	to	zagadnienie	od	strony	formalno-prawnej,	można	powiedzieć,	że	
zamawiający	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	ma	prawo	do	swobodnego	ukształ-
towania	(wyprofilowania)	wymagań	w	celu	wyboru	najkorzystniejszej	oferty	od	firmy,	
która	daje	gwarancje	i	rękojmię	należytego	wykonania	oczekiwanych	prac,	zadań,	do-
starczenia	najwyższej	jakości	produktu	itp.	Podstawą	do	zdefiniowania	szczegółowych 
warunków,	jakie	musi	spełniać	potencjalny	oferent,	jest	bezstronna	ocena	potrzeb	wy-
stępujących	po	stronie	zamawiającego.	Fakt,	że	tylko	jeden	podmiot	złożył	ofertę	odpo-
wiadającą	podanym	wymaganiom	może	jedynie	świadczyć	o	tym,	że	inni	konkurenci	
słusznie	zostali	(zgodnie	z	prawem)	odrzuceni,	gdyż	ich	propozycje	biznesowe	nie	ko-
respondowały	z	oczekiwaniami	zamawiającego.	Nie	ulega	najmniejszej	wątpliwości,	
że	decyzje	dotyczące	profilowania	 zapisów	SIWZ	wywierają	 istotny	wpływ	na	 roz-
strzygnięcie	przetargu,	gdyż	mogą	nie	tylko	znacząco	preferować	dany	podmiot,	lecz	
także	skutecznie	ograniczyć,	a	nawet	wyeliminować	potencjalną	konkurencję.	

Przy	 nieco	 innej	 optyce	 spojrzenia	 można	 przyjąć	 założenie,	 że	 owe	 działa-
nia	 po	 stronie	 zamawiającego	 są	 przejawem	 świadomych	 decyzji	 podejmowanych	 

63 M.	Bożek,	Zwalczanie przestępstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne
go. Stan obecny i postulaty de lege ferenda,	„Studia	Iuridica	Lublinensia”	2015,	nr	1,	s.	36.	

64 Z.	Dobrowolski,	Szkoły publiczne w procesie przeciwdziałania korupcji,	w:	Wybrane zagadnienia 
zarządzania i przywództwa edukacyjnego,	Kraków	2018,	s.	26.	
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z	 zamiarem	 bezpośrednim	 i	 kierunkowym	 oraz	 że	 decyzje,	 o	 których	mowa,	mają	
na	 celu	 zagwarantowanie	 korzyści	 materialnych	 wcześniej	 nieformalnie	 wybrane-
mu	podmiotowi.	Te	wyżej	opisane	motywy	i	cele	działania	sprawcy	stanowią	jedyne	
i	prawdziwe	podłoże	wyjaśniające	mechanizm ustawiania przetargów	na	potrzeby	
beneficjentów	mających	pozycję	uprzywilejowaną.	Zgodnie	z	tym	tokiem	rozumowa-
nia	pod	pozorem	legalnych	działań	prawnych	można	wykorzystywać	posiadaną	władzę	
w	taki	sposób,	aby	zapewnić	profity	ekonomiczne	wybrańcom.	Zasadniczy	problem,	
który	ma	istotne	znaczenie	dla	dokonania	właściwej	oceny	rozpatrywanych	decyzji,	
sprowadza	się	do	tego,	aby	trafnie	zdiagnozować	i	właściwie	ocenić	te	szczegółowe	
kryteria	(wymagania),	specjalnie	wpisane	do	SIWZ	w	celu	zapewnienia	zwycięstwa	
w	 prowadzonym	 postępowaniu	 faworyzowanej	 firmie	 i	 skutecznego	 zablokowania	
konkurentów.	Przede	wszystkim	chodzi	o	takie	drobiazgowe	warunki	formalne,	któ-
rych	spełnienia	nie	da	się	uzasadnić	obiektywnymi,	merytorycznymi	i	bezstronnymi	
przesłankami,	bezwarunkowo	koniecznymi	do	zapewnienia	niezbędnych	korzyści	po	
stronie	zamawiającego	w	związku	z	prawidłową	realizacją	zadań,	prac	do	wykonania,	
usług	i	zakupu	towarów,	określonych	w	ogłoszeniu	przetargowym.

Poprawne	rozszyfrowanie	takich	zaporowych	warunków	SIWZ	może	stanowić	
podstawę	 do	 uznania,	 że	 warto	 podjąć	 bardziej	 pogłębione czynności kontrolne 
i sprawdzające,	które	w	rezultacie	przybliżą	do	udzielenia	odpowiedzi	na	wiele	za-
sadniczych	pytań,	m.in.:

•	 Kto	wywierał	bezpośredni	wpływ	na	to,	że	konkretne	szczegółowe	wymagania	
(korzystne	dla	faworyzowanego	podmiotu)	znalazły	się	w	SIWZ,	a	także	kto	
wydawał	polecenia,	z	czyjej	inicjatywy,	w	czyim	imieniu	były	podejmowane	
takie	działania?

•	 W	jakim	kręgu	wtajemniczonych	osób	zapadały	decyzje	w	sprawie,	o	której	
mowa?

•	 W	jakich	okolicznościach,	kiedy,	w	jakiej	formie	i	przez	kogo	zostały	przeka-
zane	stosowne	podpowiedzi	(ustalenia)	dotyczące	tych	szczegółowych	wyma-
gań	formalnych?	

•	 Kto	wskazywał	osoby	odpowiedzialne	za	przygotowanie	SIWZ,	kto	zasiadał	
w	 komisji	 przetargowej,	 kto	 w	 ramach	 powierzonych	 obowiązków	 służbo-
wych	nadzorował	prowadzone	postępowanie	przetargowe?		

•	 Jakie	wpływy,	zależności	i	powiązania	łączą	osoby	bezpośrednio	zaangażowa-
ne	w	rozstrzygnięcie	danego	przetargu	i	zainteresowanie	nim,	z	jednoczesnym	
rozpoznaniem	poprzedniej	aktywności	zawodowej,	towarzyskiej,	biznesowej	
i	 politycznej,	 będącej	 podłożem	 do	 ukształtowania	 aktualnej	 sieci	 relacji	 i	
współzależności,	jakie	występują	pomiędzy	osobami	decyzyjnymi	po	stronie	
oferenta	oraz	osobami	reprezentującymi	interesy	wygranego	podmiotu?

Przy	analizie	ustawiania przetargów	warto	odwołać	się	do	postanowienia	Sądu	
Najwyższego	z	7	marca	2012	r.,	w	którym	stwierdzono,	że:	Zawarte w art. 305 § 1 k.k. 
wyrażenie «działając na szkodę» jest znamieniem skutku przestępstwa. Skutkiem tym 
nie musi być realna szkoda majątkowa, do której dochodzi w rezultacie rozstrzygnięcia 
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przetargu, lecz już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów 
majątkowych właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 
dokonywany65.

Michał	Makowski	w	następujący	sposób	ocenia	powyższe	rozstrzygnięcie	sądu	
i	prezentuje	wyjaśnienia:	SN uznał, że działaniem na szkodę było przygotowanie specy
fikacji istotnych warunków zamówienia, które ograniczało krąg potencjalnych oferen
tów. Realizowanie porozumienia odebrało postępowaniu o udzielenie zamówienia pu
blicznego w formie przetargu nieograniczonego jego najbardziej pożądany przymiot, 
tj. zapewnienie wszystkim potencjalnym oferentom równych szans w przystąpieniu do 
przetargu66.	W	świetle	powyższych	przesłanek	okazuje	się,	że	celowe	przygotowanie	
wymagań	SIWZ	pod	konkretną,	faworyzowaną	firmę	można	zinterpretować	jako	dzia-
łanie	wypełniające	znamiona	czynu	zabronionego,	a	nie	tylko	nieprawidłowości	bądź	
nieetyczne	procedury	dyskryminujące	potencjalnych	oferentów.	Zdaniem	M.	Makow-
skiego	(…)	celem wejścia w porozumienie jest uzyskanie korzyści majątkowej poprzez 
udzielenie zamówienia publicznego lub jego uzyskanie ze szkodą dla zamawiające
go. Treścią porozumienia jest uzgodnienie zachowania, które niejako „programuje” 
obiektywne niebezpieczeństwo dla interesu majątkowego zamawiającego67.	W	prakty-
ce	zarządzania	wyprofilowanie	odpowiednich	zapisów	SIWZ	jest	pierwszym	etapem	
wspólnie	 poczynionych	 uzgodnień,	 w	 których	 rezultacie	 następuje	 złożenie	 oferty	
przez	wykonawcę	działającego	w	porozumieniu.	W	myśl	art.	305	kk,	do	wypełnienia	
znamion	przestępstwa	nie	jest	konieczne	uzyskanie	przez	sprawcę	korzyści	majątko-
wej	ani	wyrządzenie	realnej	szkody	majątkowej	instytucji	ogłaszającej	dany	przetarg,	
wystarczy	samo	podejmowanie	działań,	które	mogą	taką	szkodę	spowodować.

Z	 punku	 widzenia	 prowadzonych	 rozważań	 ważne	 stanowisko	 zaprezentował	
Sąd	Najwyższy	w	postanowieniu	z	18	stycznia	2017	r.	(sygn.	akt	II	KK	324/16)	od-
nośnie	do	omawianego	art.	305	kk,	w	kontekście	materiału	dowodowego	uzyskanego	
w	wyniku	kontroli operacyjnej	prowadzonej	przez	ABW.	Zdaniem	składu	orzekają-
cego	SN:	

(…)	przestępstwa	z	art.	305	§	1	kk	nie	mieszczą	się	w	przewidzianym	w	owych	
przepisach	katalogu	przestępstw	„godzących	w	podstawy	ekonomiczne	państwa”.
(...)	Wysokości	 grożącej	 szkody	 wynikającej	 z	 zarzucanych	 aktem	 oskarżenia	
zmów	przetargowych	nie	można	utożsamiać	z	wielkością	ofert	i	wysokością	wy-
datków	przeznaczonych	przez	Skarb	Państwa	na	realizację	zadań	przetargowych.	
Dopatrywać	się	by	jej	można	jedynie	w	różnicy	między	ofertą	wybraną	w	trakcie	
przetargu	a	potencjalną	ofertą	korzystniejszą68.

65 Postanowienie	Sądu	Najwyższego	z	7	III	2012	r.	(sygn.	akt	V	KK	402/11,	OSNK	W	2012,	nr	8,	
poz.	84).	

66 M.	Makowski,	Wejście w porozumienie na szkodę zamawiającego – (de)penalizacja zmów prze
targowych w systemie zamówień publicznych,	„Palestra”	2014,	nr	3–4,	s.	191.	

67 Tamże,	s.	189.	
68 Zob.	 postanowienie	 Sądu	 Najwyższego	 z	 18	 I	 2017	 r.	 (sygn.	 akt	 II	 KK	 324/16),	 s.	 19,	 22,	
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Kolejnym	argumentem	prawnym	upoważniającym	do	uniewinnienia	od	stawia-
nych	zarzutów	w	analizowanej	sprawie	zmów	przetargowych	było	procesowe	wyko-
rzystanie	materiałów	pochodzących	z	kontroli	operacyjnej.	W	tej	sprawie	skład	orze-
kający	Sądu	Najwyższego	stwierdził:	

Postanowienia	 Sądu	Okręgowego,	wyrażające	 zgodę	 na	 zastosowanie	 kontroli	
operacyjnych,	nie	wiązały	Sądu	I	instancji	w	zakresie	ich	dowodowego	wykorzy-
stania.	Zarówno	z	przepisów	ustawy	o	ABW,	jak	i	przepisów	kodeksu	postępo-
wania	karnego	nie	wynika,	aby	postanowienia	w	przedmiocie	wyrażenia	zgody	
na	zastosowanie	kontroli	operacyjnej	stanowiły	wiążący	prejudykat	dla	sądu	roz-
strzygającego	sprawę	in	meriti.	(...)	Wyjątkiem	od	zasady	samodzielności	jurys-
dykcyjnej	 są	 jedynie	 sytuacje	wyraźnie	wskazane	w	ustawie,	 jak	w	przypadku	
art.	8	§	2	kpk.	Poza	przypadkami,	kiedy	orzeczenie	wydane	w	sprawach	karnych	
ma	charakter	konstytutywny,	związanie	sądu	orzekającego	rozstrzygnięciami	in-
nych	sądów	lub	organów	może	mieć	miejsce	jedynie	wówczas,	kiedy	przepis	ran-
gi	ustawowej	nadaje	im	wprost	walor	wiążącego	prejudykatu	dla	innych	sądów	
orzekających,	jak	przykładowo	w	przypadku	art.	442	§	3	kpk69.

Analiza	omawianego	stanowiska	SN	prowadzi	do	konkluzji,	że	zmowa	przetar-
gowa,	sankcjonowana	z	art.	305	§	1	kk	nie	spełnia	kryteriów,	jakie	są	wymagane	do	
realizacji	 ustawowej	 przesłanki	 „przestępstw	 godzących	w	 podstawy	 ekonomiczne	
państwa”,	a	udzielenie	tzw.	zgody	następczej,	tj.	wydanie postanowienia przez sąd 
okręgowy, wcale nie przesądza o legalności prowadzonej kontroli operacyjnej 
i dowodów pozyskanych w wyniku realizowanych czynności.	Rozważania	na	ten	
temat	wskazują	ponadto,	jak	złożonym	zagadnieniem	są	postępowania	przetargowe,	
jak	 różne	mogą	być	 interpretacje	prawne	określonych	czynów	oraz	 jaką	wykładnię	
prezentuje	Sąd	Najwyższy.	

Zamówienia	publiczne	są	postrzegane	 jako	jeden	z	najważniejszych	obszarów,	
w	którym	pojawiają	się	praktyki	korupcyjne70,	co	absolutnie	nie	oznacza,	że	w	tym	
zakresie	 najczęściej	 są	 ujawniane	 przestępstwa71.	 Tomasz	 Hachoł	 zwraca	 uwagę	 

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=8785-350d6c73-8c3c-46fe-8bdc- 
f1a3e551ad56&ListName=esprawa2016&Search=II%20KK%20324/16	[dostęp:	10	V	2019].

69 Tamże,	s.	24–25.
70 M.	Niedźwiedziński,	H.	Klepacz,	E.	Nowak-Jamróz,	Projekt PICTURE jako sposób walki z ko

rupcją w obszarze inwestycji ICT,	 „Roczniki	Kolegium	Analiz	 Ekonomicznych”	 2014,	 nr	 33,	
s.	409–419;	M.	Kania,	Systemowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji 
w zamówieniach publicznych na tle rozwiązań prawa niemieckiego,	„Prace	Naukowe	Uniwersyte-
tu	Ekonomicznego	we	Wrocławiu”	2017,	nr	497,	s.	128–150.	

71 Dane	statystyczne	policji	dotyczące	przestępstw	z	art.	305	§	1–2	kk:	
•	 za	 rok	 2016:	 liczba	wszczętych	 postępowań	 –	 127,	 liczba	 przestępstw	 stwierdzonych	 –	 40;	 

najwięcej	 odnotowano	w	 2015	 r.:	 liczba	wszczętych	 postępowań	 –	 140,	 liczba	 przestępstw	
stwierdzonych	 –	 66;	 najmniej	 odnotowano	w	 2009	 r.:	 wszczętych	 postępowań	 –	 49,	 prze-
stępstw	stwierdzonych	–	8,	http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciw-
ko-17/63941,Udaremnienie-przetargu-art-305.html	[dostęp:	10	V	2019].
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na	niemożność	zastosowania	art.	296a	kk	do	zwalczania	korupcji	przy	zamówieniach	
publicznych.	W	swojej	argumentacji	odwołuje	się	do	tego,	że	na	etapie	prowadzonego	
postępowania	nie	występuje	nabywca	ani	odbiorca	 towaru,	 usługi	 lub	 świadczenia.	
Ponadto	stwierdza: (…)	na poziomie rozpisanego przetargu można co najwyżej mówić 
o oferencie, który o zawarcie tego typu umowy się ubiega. Sprawia to, że patologie 
korupcyjne w tym zakresie są prawnie indyferentne72.	Wspomniany	art.	296a	kk	okre-
śla	podstawę	odpowiedzialności	karnej	za	przestępstwa	o	charakterze	korupcyjnym	
w	sektorze	prywatnym73.	

Zupełnie	 inny	 charakter	 i	 przebieg	 mają	 pozostałe	 czynności	 prawne	 rodzą-
ce	 określone	 skutki	 finansowe,	 do	 których	 nie	mają	 zastosowania	 przepisy	 ustawy	
z	 29	 stycznia	 2004	 r.	– Prawo zamówień publicznych74	 (m.in.	 do	 zamówień i kon
kursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro	–	art.	4	pkt	8).	Chodzi	mianowicie	o	kontrakty	i	umowy	handlowe	zawie-
rane	z	podmiotami	 trzecimi,	które	nie	wymagają	 jakichkolwiek	procedur	otwartego	
i	konkurencyjnego	postępowania,	potocznie	nazywane	zleceniami z tzw. wolnej ręki.	
Dotyczy	 to	 nie	 tylko	 sytuacji	 określonych	w	 art.	 4	 tej	 ustawy,	 lecz	 także	 –	 przede	
wszystkim	–	pozostałych	organizacji	zaliczanych	do	sektora	prywatnego,	do	których	
ta	ustawa	się	nie	odnosi.			

Nie	powinno	budzić	najmniejszej	wątpliwości	stwierdzenie,	że	decyzje	podejmo-
wane	w	tym	zakresie	stanowią	najbardziej	dogodne,	a	zarazem	bezpieczne,	podłoże	do	
realizowania	 korupcyjnych	 praktyk,	 umożliwiających	 transfer	 korzyści	 ekonomicz-
nych	do	wyselekcjonowanych	firm,	 podmiotów	 i	 osób	fizycznych.	 Jest	 to	możliwe	
dzięki	temu,	że	zamówienia „z wolnej ręki” wyróżnia:

•	 brak	jawności	działań,	a	także	niedostępność	informacji	o	zawartych	transak-
cjach75,

Dane	statystyczne	policji	dotyczące	przestępstw	korupcyjnych	z	art.	231	kk:	
•	za	rok	2017:	przestępstwa	stwierdzone	–	8347,	przestępstwa	wykryte	–	8317;	
•	 za	 rok	2016:	 przestępstwa	 stwierdzone	–	 21	407,	 przestępstwa	wykryte	 –	 21	319,	 http://sta-

tystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-gospodarcz/przestepstwa-korupcyj-
ne/122279,Przestepstwa-korupcyjne.html	[dostęp:	10	V	2019].

Dane	statystyczne	policji	dotyczące	wszystkich	przestępstw	gospodarczych:	
•	za	rok	2017:	przestępstwa	stwierdzone	–	189	871,	przestępstwa	wykryte	–	166	776;	
•	 za	 rok	 2016:	 przestępstwa	 stwierdzone	 –	 150	 386,	 przestępstwa	 wykryte	 –	 122	 444,	 
http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-gospodarcz/122291,Przestep-
stwa-gospodarcze.html	[dostęp:	10	V	2019].

72 T.	Harchoł,	Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w odnie
sieniu do rozwiązań polskich,	„Nowa	Kodyfikacja	Prawa	Karnego”	2011,	nr	27,	s.	80–81.	

73 M.	Błotnicki,	Problematyka korupcji w polskim kodeksie karnym na tle klarownych regulacji ja
pońskich,	„Studenckie	Zeszyty	Naukowe	UMCS”	2016,	nr	29,	s.	15.	

74 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –	Prawo zamówień publicznych	(t.j.:	DzU	z	2018	r.	poz.	1986,	
2215;	DzU	z	2019	r.	poz.	53,	730).	

75 Po	aferze	korupcyjnej	w	apelacji	krakowskiej	jedynie	Sąd	Najwyższy	zdecydował	się	na	takie	roz-
wiązanie,	aby	do	publicznej	wiadomości	podać	rejestr	umów	zawieranych	z	podmiotami	zewnętrz-
nymi,	http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Centralny_rejestr_umow_SN.aspx	[dostęp: 
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•	 brak	jakiejkolwiek	konkurencji	i	zasady	równego	traktowania,	
•	 prawnie	dozwolona	stronniczość	oraz	interesowność	polegająca	na	uprzywi-
lejowaniu	 faworyzowanego	podmiotu,	 osoby	fizycznej,	 z	 jednoczesnym	za-
blokowaniem	pozostałych	zainteresowanych,	bez	możliwości	jakiegokolwiek	
odwołania	się,	zaskarżenia	decyzji,	

•	 prawnie	dozwolona	arbitralność	i	uznaniowy	wybór	zleceniobiorcy	(kontrahen-
ta,	dostawcy),	bez	potrzeby	uzasadniania,	tłumaczenia	się	z	podjętej	decyzji.

Tylko	w	odniesieniu	do	instytucji	państwowych	dysponujących	pieniędzmi	po-
datników	przepisy	prawa	(art.	44	ust.	3	ustawy	o	finansach	publicznych)	wskazują,	że	
(…)	wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z za
chowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymal
nego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów76.	Użyty	zwrot	
„powinny	być”	nie	stanowi	jednakże	imperatywnego	i	bezwarunkowego	nakazu,	któ-
rego	 naruszenie	 automatycznie	 skutkowałoby	 pociągnięciem	 do	 odpowiedzialności	
karnej	za	niecelowe	i	niegospodarne	rozporządzanie	powierzonym	mieniem.	Z	drugiej	
strony	można	ten	artykuł	(tj.	art.	44	ust.	3)	traktować	jako	wyznacznik	–	istotne	kryteria,	
jakie	należy	stosować	do	oceny	decyzji	w	zakresie	gospodarowania	środkami	publicz-
nymi.	 Pozostałych	 kategorii	 podmiotów	 uczestniczących	w	 obrocie	 gospodarczym, 
m.in.	spółek	z	udziałem	państwowych	osób	prawnych,	te	ustawowe	przepisy	(zalece-
nia)	nie	dotyczą.	

Jak	wcześniej	wspomniano,	zlecenia	i	umowy	zawierane	z	podmiotami	zewnętrz-
nymi	są	najlepszym	sposobem	zapewniającym	osiąganie	wymiernych	korzyści	mająt-
kowych,	w	odniesieniu	do	których	istnieje	podstawa	prawna.	W	takich	przypadkach	
nie	można	nikomu	bezpodstawnie	zarzucić,	że	wynagrodzenie	z	tytułu	zawartej	umo-
wy,	za	wykonaną	pracę,	świadczone	usługi,	dostarczone	towary	itd.	jest	korzyścią	nie-
dozwoloną,	gdyż	jest	tytuł	prawny	dla	określonego	świadczenia.	Co	więcej,	podmioty	
i	 osoby	fizyczne	prowadzące	działalność	mają	prawo	do	 aktywnego	uczestniczenia	
w	 obrocie	 gospodarczym	 oraz	 podejmowania	 autonomicznych	 decyzji	 w	 sprawie	
wyboru	kontrahentów,	a	także	zawierania	umów	o	współpracy	z	instytucjami	sekto-
ra	publicznego.	Na	tym	tle	rodzi	się	pytanie:	czy	odnośnie	do	realizowanych	zleceń	
można	mówić	 jedynie	o	możliwości	występowania	nieetycznych	 sytuacji	 będących	
np.	odzwierciedleniem	klientelizmu77,	czy	też	niektóre	działania	mogą	nosić	znamiona	
czynu	karalnego?

Zdaniem	CBA	(…)	obecnie przestępcze działania są maskowane legalnymi pro
cedurami78.	Oznacza	to,	że	tradycyjnie	pojmowane	łapówki	w	formie	kopert	z	gotów-

10	V	2019].
76 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	(DzU	z	2009	r.	nr	157	poz.	1240,	ze	

zm.)
77 S.	Bartnicki,	Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększyć szanse reelekcji w wyborach 

wójtów i burmistrzów,	„Studia	Socjologiczne”	2019,	nr	1,	s.	65–93.
78 Mapa korupcji. Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez 



70		 	 	 	 																	PRZEGLĄD	BEZPIECZEŃSTWA	WEWNĘTRZNEGO	21/19

ką	zastępują	inne	legalne	zdarzenia	gospodarcze,	umowy,	zlecenia,	transakcje	handlo-
we	itp.,	zapewniające	profity	ekonomiczne.	Transfer	korzyści	przybiera	zatem formę 
dozwolonych czynności prawnych.	Przy	dokonywaniu	wnikliwej	analizy	podejmo-
wanych	decyzji	 pod	kątem	 rozszyfrowania	 prawdziwych	motywów	 i	 celów	działa-
nia,	w	niektórych	przypadkach	mogą	pojawić	się	okoliczności	i	przesłanki	skłaniające	
do	uzasadnionych	podejrzeń	o	niekorzystne	rozporządzanie	mieniem,	kwalifikowane	
z	art.	286	§	1	kk79.	Czyn,	o	którym	mowa,	może	być	popełniony	wyłącznie	z	winy	
umyślnej,	 a	 dodatkowo	 z	 zamiarem	 bezpośrednim,	 obejmującym	 zarówno	 cel,	 jak	
i	sposób	działania	sprawcy.	Do	istotnych	okoliczności	zalicza	się	doprowadzenie	innej	
osoby	do	mylnego	wyobrażenia	o	rzeczywistym	stanie	rzeczy,	wprowadzenie	w	błąd.	
W	ocenie	SN	niezbędne	jest	wykazanie,	(…)	że zachowanie sprawcy było ukierunko
wane na określony cel, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej80.

Inne	zdarzenia	mogą	wskazywać	na	popełnienie	czynów	z	art.	296a	kk,	określanych	
mianem	karalnej	niegospodarności	menedżerów81	bądź	korupcji	gospodarczej.	Według	
Michała	Wantoły	(…)	przedsiębiorca będący osobą fizyczną może być pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej w przypadku, 
gdy miałoby ono polegać na popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji albo niedo
puszczalnej czynności preferencyjnej na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub 
świadczenia82.	 Przykłady	 z	 praktyki	wskazują,	 że	 karalne	 formy	 korupcji	w	 obrocie	
gos	podarczym	są	powiązane	z	przestępstwami	przeciwko	wiarygodności	dokumentów,	
m.in.	z	art.	271	kk,	tj.	poświadczaniem	nieprawdy	w	dokumentach	co	do	okoliczności	
mających	znaczenie	prawne83,	a	także	z	art.	270a §	1,	art.	271a	§	2	,	art.	277a §	1	kk,		
czyli	 wystawianiem	 tzw.	 pustych	 faktur84,	 które	 nie	 odzwierciedlają	 rzeczywistych	 
zdarzeń	gospodarczych.	To	oznacza,	że	obecnie	przestępstwa	korupcyjne	coraz	częściej	
towarzyszą	oszustwom	podatkowym	i	wyłudzeniom	zwrotu	podatku	VAT.

służby i organy państwowe za lata 2004–2009,	Warszawa	2010,	s.	8.
79 A.N.	Preibisz,	Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa (art. 286 § 1 k.k.),	

„Prokuratura	i	Prawo”	2005,	nr	10,	s.	63–82.	
80 Wyrok	Sądu	Najwyższego	z	24	IV	2018	r.	(sygn.	akt	V	KK	379/17),	s.	9.	
81 W.	Walczak,	Odpowiedzialność menedżerów z tytułu zajmowania się sprawami majątkowymi pod

miotów gospodarczych,	„Wiedza	Prawnicza”	2014,	nr	1,	s.	76.	
82 M.	Wantoła,	Odpowiedzialność przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz osób przez 

nich zatrudnionych za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej (art. 296a § 1 k.k.),	„Czasopi-
smo	Prawa	Karnego	i	Nauk	Penalnych”	2016,	z.	2,	s.	189.	

83 I.	Jankowska-Prochot,	P.	Falenta,	Karnoprawne aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualne
go,	„Journal	of	Modern	Science”	2016,	nr	1,	s.	233–250.

84 K.	Patora,	Zbrodnia wystawiania pustych faktur w VAT,	„Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Iuri-
dica”	2019,	nr	86,	s.	91–111;	P.	Sydor,	Problem pustych faktur w ujęciu prawnokarnym i karno
skarbowym w świetle orzecznictwa sądowego,	 „Przedsiębiorczość	 i	Zarządzanie”	2017,	z.	12,	
cz.	3,	s.	87–98.	
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Dowodowe wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej

Powszechną	akceptację	zyskuje	pogląd,	że	w	wykrywaniu	przestępczości	zorganizo-
wanej	istotną	rolę	odgrywają	czynności	operacyjno-rozpoznawcze85.	Bardzo	newral-
gicznym	zagadnieniem	dla	skutecznej	walki	z	korupcją	jest	możliwość	wykorzystania	
materiałów	pochodzących	z	kontroli	operacyjnej.	W	tej	sprawie	ważne	znaczenie	ma	
uchwała	Sądu	Najwyższego	z	28	czerwca	2018	r.	(sygn.	akt	I	KZP	4/18)	dotycząca	
wykładni	interpretacyjnej	art.	168b	kpk86.	To	rozstrzygnięcie	7-osobowego	składu	SN	
stało	się	asumptem	dla	wniosku	prokuratora	generalnego	do	Trybunału	Konstytucyj-
nego	z	31	lipca	2018	r.	(PK	VIII	TK	45.2018)87.	W	tym	czasie	pojawiły	się	też	do-
niesienia	medialne	na	temat	wskazówek	dla	prokuratorów,	aby	w	sytuacji	odrzucenia	
dowodu	przez	sąd	na	podstawie	interpretacji	art.	168b	kpk,	dokonanej	w	uchwale	SN	
28	czerwca	2018	r.,	(…)	powoływać się wówczas na art. 168a, który sądy mają re
spektować88.	

W	pierwszej	kolejności	warto	dokonać	oceny	relacji	pomiędzy	art.	168a	i	art.	168b	
kpk.	Można	uznać,	że	te	przepisy	należy	czytać	łącznie,	gdyż	były	uchwalane	w	tym	
samym	czasie.	Będzie	to	jednak	prowadziło	do	wniosku,	że	na	podstawie	art.	168a	kpk	
sąd	wcale	nie	musi	przyjąć	dowodu	uzyskanego	wbrew	art.	168b	kpk.	Niezbędnym	
warunkiem	do	tego,	aby	uznać	podsłuch	pozyskany	przez	służby	–	a	więc	w	majestacie	
państwa	i	prawa	–	za	dowód,	jest	to,	że	musi	on	być	przeprowadzony	zgodnie	z	ustawą	
o	policji	(analogicznie	–	z	innymi	ustawami	o	poszczególnych	służbach)	i	z	art.	168b	
kpk.	Dlatego,	gdyby	służby	uprawnione	do	stosowania	kontroli	operacyjnej	wykorzy-
stały	podsłuch	wobec	kogoś	z	naruszeniem	tych	przepisów,		to	takie	materiały	nie	będą	
traktowane	jako	dowód	w	rozumieniu	kpk,	a	skoro	tak,	to	w	ogóle	nie	istnieje	problem	
dopuszczalności	w	trybie	art.	168a	kpk,	ponieważ	dotyczy	on	tylko	dowodów,	w	tym	
zdobytych	z	naruszeniem	prawa.	

Z	drugiej	zaś	strony,	na	podstawie	art.	393	§	3	w	zw.	z	art.	168a	kpk	jest	praw-
nie	dozwolone	wykorzystanie	na	potrzeby	postępowania	karnego	dowodu	prywatnego,	
który	został	pozyskany	z	naruszeniem	przepisów	postępowania	lub	za	pomocą	czynu	

85 W.	Mądrzejowski,	Prawne podstawy współdziałania służb i instytucji zwalczających przestęp
czość zorganizowaną,	 „Kultura	 Bezpieczeństwa.	 Nauka	 –	 Praktyka	 –	 Refleksje”	 2018,	 nr	 29,	
s.	108.		

86 W.	Walczak,	Prawnoorganizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej,	„Policja.	Kwar-
talnik	Kadry	Kierowniczej	Policji”	2018,	nr	4,	s.	47–56.

87 Trybunał	 Konstytucyjny:	 Kodeks postępowania karnego (zarządzenie kontroli operacyjnej),	
sygn.	K	6/18,	 jedynym	dokumentem	w	tej	sprawie	na	21	VIII	2019	r.	 jest	wniosek	Prokurato-
ra	 Generalnego	 do	 Trybunału	 Konstytucyjnego,	 http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/
art/10282-kodeks-postepowania-karnego-zarzadzenie-kontroli-operacyjnej/	 [dostęp:	 21	 VII	
2019].

88 M.	Jałoszewski,	Prokurator Krajowy wzywa śledczych do lekceważenia uchwały Sądu Najwyż
szego,	27	VII	2018	r.,	https://OKO.press/prokurator-krajowy-wzywa-sledczych-do-lekcewazenia
-uchwaly-sadu-najwyzszego/	[dostęp:	10	V	2019].
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zabronionego89.	Konrad	Lipiński	stwierdza,	że	art.	168a	kpk	nie	narusza	systemu	za-
kazów	dowodowych	obowiązujących	w	procedurze	karnej,	a	jedynie	go	–	w	pewnym	
zakresie	–	dopełnia90.	Innymi	słowy,	art.	168a	kpk	stanowi	lex generalis	i	podlega	ogra-
niczeniu	przez	leges speciales,	zwłaszcza	przez	inne	zakazy	dowodowe91.	Należy	go	
rozumieć	w	 ten	 sposób,	że	nie	można	uznać	za	niedopuszczalny	dowodu	wyłącznie	
z	powodu	naruszenia	przepisów	postępowania	lub	uzyskania	go	za	pomocą	czynu	za-
bronionego.	Co	ważne,	każdy	taki	dowód	musi	natomiast	podlegać	swobodnej	ocenie	
sądu,	dokonanej	na	zasadach	przewidzianych	w	art.	4	i	art.	7	kpk,	a	więc	w	zgodzie	
z	zasadami	obiektywizmu	oraz	swobodnej	oceny	dowodów92.	Marcin	Warchoł,	w	odpo-
wiedzi	na	interpelacje,	stwierdza,	że	(…)	wszystkie wyjaśnienia, zeznania i oświadcze
nia uzyskane za pomocą przymusu, groźby bezprawnej, hipnozy czy innych podobnych 
środków w dalszym ciągu są w sposób absolutny wyłączone spośród materiału dowo
dowego podlegającego ocenie. Przepis art. 171 § 7 k.p.k. uznaje bowiem, że nie mogą 
one stanowić dowodu, a tym samym nie podlegają w ogóle ocenie z punktu widzenia 
art. 168a k.p.k., który dotyczy środków uznanych przez ustawodawcę za dowody93.

Do	jakich	sytuacji	i	dowodów	ma	więc	zastosowanie	art.	168a?	Do	takich	materia-
łów	źródłowych,	które	są	dowodami,	tyle	że	uzyskanymi	w	wyniku	przestępstwa	albo	
z	naruszeniem	procedury	(np.	informacje	z	laptopa,	który	wcześniej	został	podstępnie	
zabrany	oskarżonemu;	nagranie	zdarzenia	transakcji	korupcyjnej	na	prywatnej	posesji	
oskarżonego	wbrew	jego	woli;	dowody	z	dokumentów,	które	zabrano	oskarżonemu	
z	jego	skrytki	(sejfu);	kopia,	skan,	zdjęcie	dokumentu	objętego	klauzulą	niejawności,	
którego	osoba	składająca	ten	dowód	nie	miała	prawa	kopiować;	dowód	z	przeszukania	
siedziby	firmy	oskarżonego,	które	zostało	przeprowadzone	wbrew	określonym	zasa-
dom	itp.).	

Podsłuchy	policyjne	są	wyjątkiem	od	zasady	zastępowania	zeznań	i	wyjaśnień,	
gdyż	mimo	zapisu	relacji	o	czynie,	a	nie	samego	zdarzenia,	mogą	być	dowodem	pod	
warunkiem	dotrzymania	rygorów	kodeksu	postępowania	karnego.	Może	się	zdarzyć	
tak,	że	nagranie	lub	podsłuch	zarejestruje	przestępstwo	korupcyjne	(samą	transakcję 
bądź	 uzgodnienia),	 ale	 częściej	 w	 rozmowach	 występują	 wtórne	 relacje	 o	 czynie.	
W	 praktyce	 są	 i	 takie	 przypadki,	 że	mimo	 niezbitych	materiałów	 zebranych	 przez	
służby	 specjalne	 (bądź	 osoby	 prywatne),	 dokumentujących	 oraz	 jednoznacznie	 po-

89 D.R.	Jaworski,	Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego za pomocą 
czynu zabronionego do celów postępowania karnego na gruncie prawa polskiego,	„Młody	Jury-
sta”	2019,	nr	1,	s.	14.	

90 K.	Lipiński,	Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu w postępowaniu 
karnym (art. 168a k.p.k.),	„Prokuratura	i	Prawo”	2016,	nr	11,	s.	59.	

91 Pismo	Marszałka	 Sejmu	 do	 Trybunału	 Konstytucyjnego	 z	 1	 III	 2018	 r.	 (sygn.	 akt	 K	 27/16),	
BAS	-WPTK-1037/16,	s.	5.

92 Tamże.	
93 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 4288 w spra

wie art. 168a Kodeksu postępowania karnego,	Warszawa,	29	VII	2016	r.,	http://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=560C4AC5	[dostęp:	10	V	2019].
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twierdzających	karalną	korupcję,	 tego	typu	dowody	nie	zostają	uwzględnione	przez	
sąd.	Wytłumaczenie	tego	faktu	przez	podsekretarza	stanu	w	Ministerstwie	Sprawiedli-
wości	jest	następujące:		

Podstawą	 dyskwalifikacji	 danego	 dowodu	 z	 uwagi	 na	 uzyskanie	 go	w	 sposób	
sprzeczny	z	przepisami	prawa	materialnego	lub	procesowego	może	być	nie	tylko	
rzeczony	artykuł	168a	k.p.k,	lecz	również	unormowania	konstytucyjne	i	prawno-
międzynarodowe,	stosowane	w	sposób	dotychczas	ustalony	w	judykaturze.	Usta-
lenia	dokonane	przez	sąd	i	sposób	wykładni	przepisów	prawa	podlegają	kontroli	
jedynie	w	drodze	procesowej,	w	wyniku	rozpoznania	zwyczajnych	i	nadzwyczaj-
nych	środków	odwoławczych94.

Krótko	mówiąc,	to	od	uznaniowej	decyzji	składu	orzekającego	sądu	zależy,	czy	
materiały	potwierdzające		korupcję	zostaną	uwzględnione	jako	dowód	w	sprawie.	

Podsumowanie i wnioski

Praktyka	dowodzi,	że	legalne	formy	korupcji	stanowią	odzwierciedlenie	sprawności	
działania	i	skuteczności	w	osiąganiu	korzyści	majątkowych	oraz	osobistych.	Są	one	
stosowane	na	masową	skalę,	choć	 tego	 rodzaju	czyny	nie	są	odnotowywane	w	sta-
tystykach.	Za	 sprawą	mediów	do	 społeczeństwa	 trafiają	 jedynie	wyselekcjonowane	
informacje	na	temat	wybranych	przypadków.	Przyjmując	za	podstawę	interpretacyjną	
wiedzę	i	doświadczenie	życiowe95,	te	przesłanki	upoważniają	do	konstatacji,	że	spory	
trwające	w	debacie	publicznej	to	walka	bardzo	rozbudowanych	układów	zamkniętych,	
której	 głównym	 celem	 nie	 jest	 dbanie	 o	 prawa	 obywateli,	 konstytucyjne	 wartości,	
sprawiedliwość	społeczną	czy	dobro	wspólne,	lecz	o	zdobycie	(utrzymanie)	kontroli	
nad	 legalną	 korupcją,	 tj.	możliwością	wykorzystywania	władzy,	wpływów,	 pozycji	
zawodowej	do	realizacji	partykularnych	celów	i	prywatnych	interesów.

Mirosław	Romański	bardzo	krytycznie	wypowiada	się	na	temat	roli	aparatu	są-
downiczego	w	walce	z	korupcją.	Uważa,	że	(…)	jest on niestety zdominowany przez 
opieszałość, biurokrację, przewlekłość w działaniu i sam nierzadko ulega mechani
zmom korupcyjnym. Dzięki ludziom uprawiającym proceder korupcyjny i zorganizo
wanym grupom przestępczym aparat sądowniczy otrzymuje duży zastrzyk środków 
finansowych, ale w zamian za odciąganie i umarzanie spraw96.	Z	tej	opinii	wyłania	
się	 ponury	 obraz	 rzeczywistości,	 choć	 niewątpliwie	 taka	 uogólniająca	 teza	może	

94 Tamże.	
95 A.	 Kotowski,	 Wiedza i doświadczenie życiowe jako metadyrektywa interpretacyjna,	 w:	 Wy

zwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi,	 
Warszawa	2018,	s.	103–126.	

96 M.	Romański,	Czy CBA i aparat sądowniczy w Polsce są skuteczne w walce z korupcją,	„Przegląd	
Nauk	o	Obronności”	2017,	nr	3,	s.	216.	
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być	 krzywdząca	 dla	 uczciwych	 sędziów.	Należy	 jednak	 pamiętać,	 że	 organy	 ści-
gania	i	wymiar	sprawiedliwości	zajmują	się	tylko	czynami,	które	są	sankcjonowa-
ne	na	gruncie	przepisów	prawa	karnego,	natomiast	nie	zwalczają	legalnej	korupcji.	
Ostatecznie	to	sądy	w	Polsce	rozstrzygają	o	tym,	czy	dane	działanie	(zachowanie)	
wypełnia	znamiona	czynu	zabronionego,	czy	też	jest	tylko	odmianą	legalnych	prak-
tyk	korupcyjnych.	

Według	Maryi	Gorbanovej	większość	ludzi	uświadamia	sobie,	że	nie	mają	naj-
mniejszych	szans	w	starciu	z	korupcją,	że	są	bezsilni	wobec	tego	zjawiska.	Niemniej	
chcą,	aby	ich	głos	sprzeciwu	wobec	takich	zachowań	był	słyszalny97.	Wiedza	na	temat	
istoty	korupcji	ma	znaczenie	fundamentalne,	gdyż	wpływa	na	percepcję	i	prawidłową	
ocenę	określonych	procesów,	decyzji	i	wzorców	zachowań.	Analizy	i	rozważania	za-
warte	w	artykule	mają	na	celu	usystematyzowanie	oraz	poszerzenie	wiedzy	dotyczącej	
korupcji,	która	przybliża	do	lepszego	zrozumienia	tego	zjawiska,	stanowiącego	nie-
zwykle	złożony	i	jednocześnie	kontrowersyjny	problem.	Nie	wyczerpują	one	tematu,	
ale	z	pewnością	mogą	stać	się	asumptem	do	polemik,	przyczynkiem	do	dalszych	dys-
kusji	i	kolejnych	dociekań	badawczych.
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Abstrakt

W	artykule	przedstawiono	rozważania	i	analizy	dotyczące	uwarunkowań	i	przesłanek	
mających	znaczenie	dla	procesów	identyfikacji	oraz	oceny	wybranych	decyzji	i	wzor-
ców	postępowania,	które	umożliwiają	dokonanie	podziału	na	czyny	karalne	i	 legal-
ne	praktyki	korupcyjne.	Na	wstępie	poddano	analizie	rozumienie	pojęcia		ko rupc j a	
na	gruncie	ustawy	o	CBA	i	zwrócono	szczególną	uwagę	na	istotne	zwroty	oraz	sfor-
mułowania	opisujące	określone	czyny.	W	dalszej	części	pracy	zostały	wyszczególnio-
ne	i	omówione	charakterystyczne	cechy	korupcji.	W	tym	miejscu	podkreślono	znacze-
nie	tego	zjawiska	dla	systemu	władzy	i	funkcjonowania	tzw.	układów	zamkniętych.	
Następnie	podjęto	próbę	wskazania	przesłanek	podziału	na	karalne	 i	 legalne	 formy	
praktyk	korupcyjnych,	z	uwzględnieniem	decyzji	w	sprawach	kadrowych	i	gospodar-
czych	odnośnie	do	przepisów	kodeksu	karnego,	a	ponadto	z	punktu	widzenia	możli-
wości	dowodowego	wykorzystania	materiałów	pochodzących	z	kontroli	operacyjnej.	
W	podsumowaniu	zaakcentowano,	że	ostateczne	i	wiążące	rozstrzygnięcia	w	zakresie	
oceny	określonych	działań	jako	karalne	bądź	legalne	formy	korupcji	należą	do	władzy	
sądowniczej.			

Słowa kluczowe:	 przestępstwa	 korupcyjne,	 legalna	 korupcja,	 nienależne	 korzyści,	
system	władzy,	 wartości	 konstytucyjne,	 Sąd	Najwyższy,	 kodeks	 karny,	 sprawiedli-
wość	społeczna.

Abstract

The	 article	 presents	 considerations	 and	 analyzes	 on	 the	 subject	 of	 conditions	
and	prerequisites	 relevant	 to	 the	 identification	processes,	 as	well	 as	 the	 assessment	
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of	selected	decisions,	behavior	patterns	 that	enable	dividing	 into	criminal	and	 legal	
corrupt	practices.	At	the	beginning,	the	concept	of	corruption	under	the	Act	on	the	Central	
Anticorruption	Bureau	was	analyzed,	paying	special	attention	to	important	phrases	and	
formulations	describing	specific	acts.	In	the	further	part	of	the	work,	the	characteristic	
features	of	 corruption	were	presented	 and	discussed.	At	 this	point	was	 emphasized	
the	 importance	of	corruption	for	 the	system	of	power	and	 the	functioning	so-called	
closed	systems.	Then	was	made	an	attempt	to	indicate	the	premises	for	the	division	
into	punishable	 and	 legal	 forms	of	 corrupt	practices,	 taking	 into	 account	personnel	
decisions	and	regarding	economic	matters	in	reference	to	articles	of	the	penal	code,	
and	also	 from	 the	point	of	view	 the	possibility	of	using	materials	 from	operational	
control.	The	summary	stresses	 the	 fact	 that	final	and	binding	decisions	as	concerns	
the	 assessment	 of	 certain	 actions	 as	 illegal	 or	 legal	 forms	 of	 corruption	 belong	
to	the	judiciary	(court	power).

Keywords:	 corruption	 crimes,	 legal	 corruption,	 undue	 benefits,	 system	 of	 power,	
constitutional	values,	supreme	court,	penal	code,	social	justice.
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